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1. Inledning 

En svensk hjälte eller en känslokall nazistisk symbol? Viljestark och vårdande eller trångsynt 

och obegåvad? Det förstnämnda är exempel på hur Karl XII har beskrivits genom åren, det 

sistnämnda syftar på hans far, Karl XI. Genom åren har olika historiker valt att framställa 

olika bilder av stormaktstidens två sista kungar. I början av 1900-talet ansågs det att en 

lärobok i historia var tvungen att ha en positiv inställning till stormaktstiden och dess 

krigarkungar för att överhuvudtaget ens kunna ha en chans på läromedelsmarknaden. Krig 

glorifierades och krigarkungar såsom Karl XII målades upp som national-romantiska hjältar. I 

samhället var Karl XII en person som många, även ungdomar, såg upp till. 1  Medan fokus 

kring Karl XII låg på hans krigaregenskaper så låg intresset kring Karl XI mer på hans 

inrikespolitiska reformer under den här tidperioden.2 Samhällets värderingar har dock en 

tendens till att förändras allt eftersom att tiden går. Sverige och världen fick erfara 

konsekvenserna av både ett första och ett andra världskrig, och i Sverige ändrades bilden av 

krigsföring rätt så märkbart. Det var, efter andra världskriget, inte längre gångbart i samhället 

att glorifiera krig på det sätt man hade gjort tidigare. Bland annat Karl XII blev allt mindre 

omtyckt i samhället på grund av detta. Inte stärkte det hans position heller att han blev 

förknippad som en nazistisk symbol under andra världskriget. Man började se allt mer 

negativt på stormaktstiden överlag och dess konungar, däribland Karl XI och Karl XII, fick ta 

emot allt mer kritik från både historiker och av samhället. En mer demokratisk tankegång 

växte fram i samhället. Socialdemokraternas långa period vid makten från 30- till 70-talet 

påverkade det svenska folket och historieskrivningen. Zander beskriver det som en 

socialdemokratisk historieskrivning där det skedde en distansering från ideologisk-

nationalistiska historiebruket som varit dominant i Sverige. Istället började man lägga större 

vikt på de händelser och personer som främjat demokratiska reformer. Framåt slutet av 1900-

talet hade intresset kring stormaktstidens kungar minskat så pass kraftigt att när man ersatte 

Karl X Gustafs staty framför det Nordiska museet med en Volvo Amazon så var det knappt en 

människa som höjde på ögonbrynen. 3  

                                                           
1 Zander, U., 1991, s. 83. 
2 Perry, A., 2009, s. 27. 
3 Zander, U., 1991, s. 458. 
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Skolan är ett av svenska statens sätt att förmedla den kunskap som anses vara lämplig. Därför 

är det då intressant att se vilken kunskap som förmedlas i de läromedel som använts. I denna 

uppsats undersöker jag hur de båda kungarna, Karl XI och Karl XII, har framställts i 

läroböckerna för gymnasiet genom under 1900-talet. Det faktum att synen på de båda 

kungarna, både av historiker och av samhälle i stort, har ändrats vid flertalet tillfällen genom 

åren utgör en bidragande faktor till mitt intresse att vidare undersöka dessa kungars 

framställning i läroböckerna. Båda dessa kungar är intressanta att undersöka då de är två 

väldigt viktiga gestalter i den svenska historien. Båda var enväldiga härskare som var med om 

väldigt mycket under sina livstider. Karl XI genomförde stora politiska förändrar i Sverige där 

bland annat adeln tappade mycket makt. Med hjälp av de förändringarna byggde han upp den 

karolinska armén som sedan hans son Karl XII fick ta över. Karl XII:s liv präglades kanske 

inte av lika stora politiska förändringar som sin fars, däremot präglades det av många krig 

som så småningom skulle visa sig bli slutet för det karolinska enväldet och den svenska 

stormaktstiden.  

2. Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att göra en historiedidaktisk undersökning. I den här 

uppsatsen tar jag mig an frågan om hur bilden av de svenska kungarna Karl XI och Karl XII 

har skildrats i läroböcker för de frivilliga skolformerna från 1920- fram till 1990-talet, 

närmare bestämt kommer jag att titta på hur de har skildrats i form av deras personligheter, 

inrikespolitik samt utrikespolitik och krigshandlingar. Undersökningens syfte är dels att ta 

reda på hur författarna får kungarna att framstå och om bilden är positiv eller negativ, samt att 

se om denna bild skiljer sig från den allmänna historiesynen och historieskrivningen som 

råder kring dem i samhället under den berörda tidsperioden. Syftet är även att kartlägga vilken 

utveckling bilden av kungarna har tagit genom åren, att ta reda på om utrymmet de båda 

kungarna får i läroböckerna har förändrats genom åren, samt även att jämföra och se om det 

finns några skillnader mellan läroböckerna i undersökningen som är från samma tidsperiod. 

Bara för att läroböcker är från samma tidsperiod betyder det inte nödvändigtvis att de ger 

samma bild av olika händelser och personer. Möjligheten finns att det råder olika tolkningar 

och åsikter bland författarna. Det är därför av intresse att även jämföra läroböckerna under 

samma tidsperiod med varandra och inte bara slå ihop resultaten från undersökningen och 

använda det som representativ bild för tidsperioden.  
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3. Frågeställning 

• På vilka sätt har Karl XI:s och Karl XII:s personligheter, inrikespolitik, utrikespolitik 

och krigsföring skildrats i läroböckerna under 1900-talet? Vad framstår som negativt 

respektive positivt? 

• Hur återspeglar läroböckernas skildringar av Karl XI och Karl XII den allmänna 

historiesynen och historieskrivningen av de båda under samtida tidsperiod? 

• Hur har utrymmet de båda kungarna fått i läroböckerna förändrats genom åren? 

• Vilka eventuella skillnader finns det mellan läroböckerna från samma tidsperiod?  

4. Metod  

För den här undersökningen har jag använt mig av både kvalitativa och kvantitativa metoder. 

Större delen av forskningen som gjorts gällande hur Karl XI och Karl XII:s har skildrats i 

läroböcker bygger på närläsningar av källmaterialet. Närläsning är en relativt populär metod för 

denna typ av undersökningar. Det finns dock en problematisk aspekt med denna metod, vilket 

är att den till den större delen baserar sig i forskarens personliga tolkning av texten, något som 

även Perry lyfter fram i sin studie och samtidigt efterfrågar ett kvantitativt alternativ.4 Fördelen 

som jag då ser i metoden som jag har valt att använda mig av för min undersökning är att den 

både bygger på ett kvantitativt arbetssätt och ett kvalitativt. Även min undersökning är till viss 

del beroende av egna tolkningar av materialet. Alla adjektiv kommer att presenteras och 

diskuteras och den tolkning jag kommer gör består enbart i att identifiera inom vilka kategorier 

de framkommer i samt om de används för att vara positiva eller negativa, vilket minskar risken 

för eventuella feltolkningar och personliga färgningar. I min undersökning kommer jag även att 

lyfta fram antalet sidor som behandlar stormaktstiden och Karl XI respektive Karl XII i varje 

lärobok. Detta för att få en överblick om hur mängden innehåll om de båda kungarna har 

förändrats genom åren. 

Medan vissa adjektiv är relativt enkla att kategorisera, exempelvis OBEGÅVAD som alltid är 

förknippat med något negativt, finns det vissa som är aningen svårare att förstå om de används 

i ett positivt eller negativt syfte genom att enbart titta på själva ordet. För att komma fram till 

om ett adjektiv är positivt eller negativt laddat gäller det att se till kontexten där det används 

och göra en tolkning därefter. Följande exempel är ett utdrag som används för att beskriva Karl 

                                                           
4 Perry, A., 2009, s.14. 
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XI och används nu som ett exempel för att demonstrera hur tolkning av olika adjektiv kan gå 

till:  

Till lynnet var han TYST och SLUTEN, till karaktären RÄTTRÅDIG, i sitt uppträdande 

ANSPRÅKSLÖS och BLYG, i allt en kontrast till sin lysande samtida Ludvig XIV.5 

Som exemplet ovan visar finns det flera adjektiv som används för att beskriva Karl XI. 

BLYG och TYST är två adjektiv som inte nödvändigtvis behöver ha en negativ innebörd. 

Att vara blyg kan anses som charmigt och då även positivt, samtidigt som att vara tyst 

kan anses vara ett tecken på att man är fokuserad och därför också ha en positiv innebörd. 

I detta fall talar det dock för att tyst och blyg används för att framhäva negativa 

egenskaper hos Karl XI. Anledningen till detta hittar vi i den sista delen av meningen som 

menar att alla dessa egenskaper är kontraster till den LYSANDE samtida Ludvig XIV. Det 

detta stycke då antyder är att TYST och BLYG är motsatsen till vad som anses vara lysande, 

vilket i detta fall skulle vara högljudd eller pratsam och oblyg eller framåt. Med det i 

åtanke faller då mitt val på att kategorisera dessa adjektiv som negativt laddade.  

Som tidigare nämnt så är syftet med den här metoden att med hjälp av att analysera adjektiv ta 

reda på vilka sätt som Karl XI och Karl XII har framställts i läroböckerna genom åren. Att 

använda en metod som utgår ifrån att analysera adjektiv är tämligen outforskad inom just detta 

område. Däremot har metoden använts i andra undersökningar som behandlar beskrivande 

texter. Puttonen använder sig av denna metod för att undersöka vilka motiv som används för att 

främja idrottande i tidningsartiklar.6 Även om Puttonens källmaterial skiljer sig mycket från det 

källmaterial jag undersöker så är båda materialen brukstexter. Precis som i Puttonens material 

innehåller läroböckerna försök till att påverka läsaren (omkring 1950-talet började skolan bland 

annat att forma eleverna till demokratiska medborgare, något som även har lyfts fram i 

läroplanerna sedan denna period och har även påverkat läroböckerna).7 Något som det också 

finns gott om i läroböckerna är användandet av beskrivande ord, det vill säga adjektiv. Jag anser 

därför att denna metod kan ge en bra bild av hur de båda kungarna har framställts genom åren.  

Den kvantitativa delen av min metod består som sagt av att sammanställa alla dessa adjektiv 

som används för att beskriva de båda kungarna. Dessa adjektiv kommer att kategoriseras och 

summeras och på så sätt förse en tydlig överblick. Den kvalitativa delen av min metod består 

                                                           
5 Odhner, C.T., 1923, s. 101. 
6 Puttonen, L., 2009, s. 26. 
7 Olsson, M., 2004, s. 2. 
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av själva kategoriseringen av adjektiven. Det tjänar som sagt inte att enbart veta vilka adjektiv 

som används. Det är även av intresse att veta i vilka sammanhang som de används, annars 

riskerar det kvantitativa resultatet att bli missvisande.  

Adjektiven kommer att diskuteras utefter det sammanhang som de används i, d.v.s. om de 

exempelvis används för att beskriva Karl XI:s inrikespolitik eller Karl XII:s krigshandlingar. 

Alla adjektiv och hur ofta de förekommer kommer att presenteras i tabeller. Dessa adjektiv 

kommer även att sorteras in i positiva respektive negativa kategorier beroende på om de 

används för att framhäva egenskaper eller handlingar som positiva eller negativa. Om det inte 

går att fastställa huruvida adjektivet används i positivt eller negativt syfte kommer det att 

kategoriseras under rubriken ej fastställt. 

De adjektiv som är av intresse för mig är endast de adjektiv som beskriver Karl XI och Karl 

XII och deras handlingar/vad de leder till. För att minimera risken att bli för bred i 

undersökningen med för många små kategorier har adjektiven delats in i tre olika kategorier. 

Dessa kategorier är personlighet, inrikespolitik, samt utrikespolitik och krigsföring. 

Anledningen till att valet föll på just dessa områden är för att jag tror att det är kring detta som 

det skrivs om mest när det gäller Karl XI och karl XII, samt att det är här det går att se de största 

förändringarna genom tiden. Nedan följer en mer detaljerad förklaring till detta samt en 

beskrivning av hur adjektiven kategoriseras. 

Personlighet – I denna kategori hamnar alla de adjektiv som används för att beskriva kungarnas 

personliga egenskaper, attribut eller kännetecken. Att jag just väljer att titta på de olika 

kungarnas personligheter är för att detta är ett återkommande ämne i historieskrivandet och 

debatter kring det. Bland annat har Sverker Oredsson diskuterat frågan kring hur mycket den 

svenska kollapsen berodde på Karl XII:s personlighet där han menar att hans några av hans 

personliga egenskaper skulle visa sig bli mycket belastande för honom.8 För att demonstrera ett 

exempel på hur adjektiv för att beskriva personligheten hos kungarna används har jag valt att 

lyfta fram en mening ur en av mina källor:  

Till lynnet var han TYST och SLUTEN, till karaktären RÄTTRÅDIG, i sitt uppträdande 

ANSPRÅKSLÖS och BLYG, i allt en kontrast till sin lysande samtida Ludvig XIV.”9 

I denna mening går det att se flera olika adjektiv som används för att beskriva Karl XI som 

person. I detta fall hittar vi adjektiven tyst, sluten, rättrådig, anspråkslös och blyg som beskriver 

                                                           
8 Oredsson, S., 2001.  
9 Odhner, C.T., 1923, s. 101. 
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Karl XI. Även lysande nämns i denna mening. Dock syftar detta adjektiv på Ludvig XIV och 

inte på Karl XI. 

Utrikespolitik och krigshandlingar – Stormaktstiden präglades av krig och spända relationer 

mellan Sverige och flera andra länder. Tidigare undersökningar visar även att ett stort fokus, i 

synnerhet gällande Karl XII, ligger på just krigsföringen10. Av den anledningen har jag valt att 

titta på just detta område. Jag har valt att sortera adjektiv som beskriver dessa egenskaper eller 

handlingar i samma kategori. För att demonstrera har jag valt att lyfta fram ett exempel ur en 

av mina källor. 

LYSANDE framgångar hade följt den unge svenska krigarkungen.11  

I detta exempel går det att hitta ett adjektiv som beskriver Karl XII:s utrikespolitik och 

krigsföring. Adjektivet LYSANDE används här i ett sammanhang som beskriver Karl XII:s 

framgångar på slagfältet, något som även då indirekt syftar på hans utrikespolitik då krigandet 

är en del av det. Av denna anledning har jag då valt att kategorisera adjektivet som både ett 

attribut på hans krigsföring samt utrikespolitik.  

Inrikespolitik – I denna kategori ingår alla de adjektiv som används för att beskriva 

monarkernas inrikespolitiska handlingar och egenskaper. Anledningen till att valet föll på just 

detta område grundar sig dels i de stora förändringar som skedde inrikespolitiskt i Sverige. I 

synnerhet under Karl XI:s tid genomgick Sverige stora förändringar, bland annat övergick man 

till en enväldig härskare som genomförde en stor reduktion, vilket också har visat sig vara ett 

område som har betonats i läroböcker enligt tidigare forskning.12 Följande exempel är en 

mening ur en av de källor som använts i undersökningen. 

Reduktionsbesluten utfördes med MYCKEN STRÄNGHET, och konungen lät ingen slippa 

undan.13  

I detta fall går det att se att kungens reduktionsbeslut utfördes med MYCKEN STRÄNGHET. 

Eftersom att det syftar på att beskriva hur reduktionsbesluten utfördes så kategoriseras detta 

som inrikespolitiskt då reduktionen var en inrikespolitisk handling.  

 

                                                           
10 Perry, A., 2009, s. 34. 
11 Kumlien, K., 1959, s. 180. 
12 Perry, A., 2009, s. 34. 
13 Bäcklin, M. m.fl., 2009, s. 40. 
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5. Material  

I min undersökning väljer jag att titta på läroböcker från tre olika perioder. Den första perioden 

är läroböcker som varit aktuella under tidigt 1900-tal, mer specifikt 1920-tal. Anledningen till 

att jag väljer just denna tidpunkt att börja min undersökning på är baserat på stormaktstidens 

starka betydelse i samhället och i undervisningen under just denna period.  Den andra perioden 

som jag väljer att titta närmare på är böcker som varit aktuella kring mitten av 1900-talet. I det 

här fallet väljer jag böcker som publicerats kring sent 1950-och tidigt 1960-tal. Under andra 

världskriget började stormaktstiden och Karl XII att ifrågasättas på allvar. Vid den här 

tidpunkten hade Karl XII blivit en starkt förknippad nazistisk symbol, något som fick samhället 

att börja ta avstånd från honom. Det går även från 1930-talet och främst omkring och efter andra 

världskriget att se en förändrad attityd gentemot de tidigare svenska stormaktskungarna som 

varit av stor betydelse för det nationalistisk-ideologiska historiebruket som funnits i Sverige. 

Socialdemokraterna hade mellan 1932 och 1976 makten i Sverige och den socialdemokratiska 

politiken kom att prägla historieskrivningen i Sverige till att bli mer demokratisk och främja 

odalbonden istället för gamla krigsherrar. Skolan visade sig även genomgå en större förändring 

under 1900-talets mittperiod, en grund som började läggas omkring andra världskriget. 

Anledningen till att jag väljer läroböcker från sent 1950-tal och tidigt 1960-tal är främst för att 

jag i åtanke att det kan finnas en viss fördröjning för samhällssynen och den samtida 

historieskrivningen att ta sig in i läroböckerna. Detta har gått att se i bland annat Perrys 

undersökning.14 För att då öka chanserna att alla de kontroversiella händelser omkring och efter 

andra världskriget har hunnit göra sin påverkan på läroböckerna så väljer jag att avvakta och 

titta på läroböcker som kommit ut omkring 1960. Den tredje perioden jag väljer att titta på är 

böcker som varit aktuella under 1990-talet, för att vara mer specifik så kommer jag här att 

undersöka böcker med ett publiceringsdatum efter 1994. Allt eftersom århundradet gick och 

man började närma sig millennieskiftet så hade man kunnat se en viss distansering från 

stormaktskungarna, i synnerhet Karl XII, och glorifieringen av krig överlag, vilket jag går in 

mer detaljerat på i kapitel 6. Efter 1960-talet finns inte speciellt mycket dokumenterat gällande 

en skiftande syn på Karl XI och Karl XII i samhället och historiebruket. Det sågs negativt 

överlag på dessa kungar redan under 1960-talet, vilket verkar vara en uppfattning som följt med 

även under åren som följde. Syftet med att titta på läroböcker från mitten av 1990-talet baserar 

sig främst i att jag förväntar mig en långsam förändring för den allmänna synen och 

                                                           
14 Perry, A., 2009, s. 36. 
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historiebruket att ta sig in i läroböckerna och att det inte är först omkring 1990-talet det går att 

se en riktigt tydlig förändring. År 1994 kom även, efter 24 år, en ny läroplan för gymnasieskolan 

(Lpf 94). I denna läroplan kom det att läggas stor vikt på skolans värdegrund, normer och värden 

samt elevernas ansvar och inflytande, något som med stor sannolikhet påverkade läromedlen 

som publicerats omkring den tidpunkten.15 Därför väljer jag att undersöka läromedel som 

publicerats efter införandet av Lpf 94.  

Valet av böcker faller på de som är ämnade åt skolans frivilliga skolformer. Anledningen till 

detta är för att jag förväntar mig en större mängd och mer avancerad text då denna litteratur är 

inriktad mot äldre elever. De böcker som jag har valt att inkludera i min undersökning är 

följande: 

Fäderneslandets Historia – Odhner Claes Theodore. 4e upplagan. Omarbetad av Emil 

Hildebrand – 1923. 

Detta är en lärobok som var dominant under många årtionden i den svenska 

historieundervisningen i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet. Odhner är utan tvekan 

en gigant inom läroboksförfattandet i Sverige. Just denna boks första upplaga kom redan år 

1870 och har hängt med i svensk undervisning i omarbetade upplagor daterat ända fram till 

mitten av 1950-talet. Upplagan som jag har använt mig av i denna undersökning är den 4e 

upplagan och har utgivningsåret 1923. Denna upplaga är omarbetad av Emil Hildebrand. Detta 

är alltså ingen nyutgiven lärobok utan en omarbetning av en gammal klassiker. Anledningen 

till att jag väljer att ha med den i min undersökning baseras på det faktum att den har följt med 

i den svenska historieundervisningen så pass länge och var så pass populär bland lärosäten att 

det vore fel att utelämna den.  

Svensk Historia – Rydfors, Aron – 1927  

Denna lärobok är en förstaupplaga av Aron Rydfors från 1927. Detta är alltså ett försök till att 

införa en helt ny lärobok hos de svenska lärosätena. Rydfors beskrivs bland annat av Zander 

som en historiker som ”förespråkade en återspegling av den politiska historien där överklassens 

egoistiska intressen ställdes mot en borgerligt präglad kulturhistoria.”16  

 

                                                           
15 Skolverket., 1994.  
16 Zander, U., 1991, s. 80. 
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Sveriges Historia för Gymnasiet – Kumlien, Kjell – 1959  

Denna upplaga av Kjell Kumlien är från 1959. Kjell Kumlien var en svensk historiker som 

erhöll professors namn 196317. I denna bok behandlas Sveriges historia från omkring år 1000 

fram till och med ungefär 1950. Boken gavs ut för första gången år 1955 och ytterligare i en 

andra upplaga år 1962. 

Historia för Gymnasiet – Bäcklin, M., Carlsson, S., Lendin, W. & Valentin., H – 1962  

Detta är en första upplaga som är utgiven år 1962. Boken är författad av Martin Bäcklin, Sten 

Carlsson, Waldemar Lendin och Hugo Valentin. Boken behandlar allmän och nordisk historia 

efter år 1000 och gavs ut i ytterligare två upplagor år 1964 och 1965.  

Epos för Gymnasieskolans Kurs A och B – Sandberg, R., Karlsson, P.A., Molin, K. & Ohlander., 

A-S – 1996  

I denna lärobok ämnad för historia a och b på gymnasiet behandlas de allra äldsta människorna 

i världshistorien fram till år 1990. Det är alltså mycket innehåll och många epoker som gås 

igenom i den här läroboken, vilket överlag verkar vara vanligt för den här tidsperioden. Boken 

gavs ut i ytterligare två upplagor år 1999 och 2003.  

Historiens Spegel – Oredsson, S. & Andersson, L – 1996  

Detta är en förstaupplaga av Sverker Oredsson och Lars Andersson som gavs ut 1996 och är 

avsedd för gymnasieskolans elever. Precis som i Epos behandlar den här boken historia från 

människans allra första dagar fram till 1990-talet.  

6. Forskningsläge 

I del 6.1 kommer forskning kring den allmänna historieskrivningen under 1900-talet att 

diskuteras. Del 6.2 går mer in på historieskrivningen i läroböcker under 1900-talet. I del 6.3 

ligger fokus på hur Karl XI och Karl XII har skildrats i läroböcker under 1900-talet. 

6.1 Historiesyn och historieskrivning under 1900-talet. 

Ulf Zander är en av många historiker som undersökt historiesynen i Sverige genom tiden. I sin 

avhandling Fornstora dagar, moderna tider tittar han både på den allmänna historiesynen i 

samhället, men även den i läroböcker. Zander beskriver de första åren av 1900-talet som en tid 

                                                           
17 Burling, Ingeborg., 1957, s. 536. 
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där man såg positivt på stormaktstiden och dess kungar.18 De gamla svenska kungarna hade 

stor respekt bland ungdomarna under 1900-talets början. I en undersökning fick närmare tusen 

lärjungar i Göteborgs folkskolor samt 88 elever i Råsunda och Huvudsta frågan om vilken man 

eller kvinna de helst skulle vilja vara. Enligt Zander var Gustav II Adolf överlägset populärast 

bland både pojkar och flickor, efter honom kom Gustav Vasa och Karl XII. Var tredje pojke 

och var sjätte flicka i Göteborgsskolorna valde någon av dessa regenter19. Att döma utifrån 

denna studie går det utan tvekan att säga att de tidigare svenska regenterna hade en minst sagt 

inflytelserik roll.  

Även om Karl XII och de andra stormaktskungarna fått ta emot en del kritik och blivit 

nedtonade en aning efter första världskrigets slut så står inte minst Karl XII sig fortfarande stark 

under 1930-talet. Karl XII får fortfarande konservativt nationalistiska hyllningar vid firandet av 

sin 250-årsdag 1932. Otto Sjögren väljer då att beskriva den karolinska konungen som en 

sammanfattning av ”kärnsvensk järnvilja och hjältekraft”.20 År 1935 fortsätter Karl XII att vara 

högst aktuell. Det året kommer Frans G. Bengtsson med sin bok titulerat Karl XII:s levnad. 

Bengtsson hyllade Karl XII till skyarna och menade att han var så ”tragiskt heroisk att han 

förtjänade att ingå i den fasta krets av de ridderliga hjältar som i medeltida poesi gått under 

benämningen De Nio Ärorika”.21 Bengtssons beskrivning av Karl XII möttes överlag med god 

respons från kritikerkåren, med några få undantag som reagerade mot den, i deras tycke, allt för 

positiva bilden av den karolinska konungen.22  

Som det går att se i Zanders studier så målas en överlag positiv bild upp av de svenska 

krigarkungarna i början av 1900-talet.  

Som tidigare nämnt så börjar man se en förändring i historieskrivandet efter första världskrigets 

slut. Bland annat Karl XII fortsätter dock att inneha en positiv bild fram till omkring 1935. Men 

omkring andra världskrigets början ser man dock viss kritik riktad mot den karolinska 

konungen. Karl XII användes fortfarande som nationell nyckelsymbol, dock till en betydligt 

mindre utsträckning. Det gick att se en förändring av synen på den gamla svenska konungen 

omkring 1939. Strindbergs Karl XII började åter gå på Dramaten och denna gång möttes 

tolkningen av kungen på ett betydligt mer positivt sätt än den gjorde 1902. Efter den ryska 

                                                           
18 Zander, U., 1991, s. 82. 
19 Zander, U., 1991, s. 83. 
20 Zander, U., 1991. s. 254. 
21 Ibid. 
22 Ibid. 
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revolutionen blev Ryssland allt mer förknippad med kommunismen. Detta förde tankarna till 

Karl XII:s krig med ryssarna, något som symboliskt började tolkas som ett krig mot 

kommunismen. En tanke som särskilt tilltalade den yttersta högern.23 Allt eftersom fascismen 

och nazismen växte i Europa hittade de svenska nazisterna sin symbol och hjälte i 

stormaktstidens krigarkung, Karl XII. Enligt den yttersta högern hade Karl XII slagits för den 

svenska rasen. 30e novemberfirandet, då årligen Karl XII hyllades på sin dödsdag, hade allt 

eftersom blivit ett nazistiskt sammanträde som präglades av bråk och beväpnade incidenter. I 

och med andra världskrigets början blev Karl XII än mindre gångbar än tidigare. 

Nazistifieringen av Karl XII nådde kulmen den 20-april år 1939 då Adolf Hitler, på sin 50-

årsdag, fick en statyett föreställandes den karolinska konungen i gåva och uppvaktades av den 

svensk-tyska föreningen Samfundet Manhem, där man i gratulationshälsningen drog paralleller 

mellan Hitler och Karl XII.24  

I samma veva som Karl XII blev allt mindre populär i Sverige lanserades även andra perspektiv. 

Under 1930-talets gång går det att spåra en förändrad attityd, främst bland socialdemokraterna, 

till de svenska regenter som burit upp sekelskiftets nationalistisk-ideologiska historiebruk.25 

Inte bara Karl XII fick sämre rykte bland folket utan även hans far, Karl XI, fick en alltmer 

negativ ton i Sverige. I samhället och bland historiker började engagemanget för tidigare 

uppburna regenter som Karl XI och Gustav Vasa att minska. Istället för att hylla de gamla 

regenterna så lyftes istället i allt högre grad odalbonden fram som ideal. Den självägande 

odalbonden ansågs bland annat svara till tidens demokratiska strömningar. Det nationalistisk-

ideologiska historiebruket hade en upphöjd position både i Tyskland och i Sovjetunionen, något 

som påverkade historiesynen i Sverige. I och med vikten av demokrati började man anse att den 

demokratiska fostran som nu skulle främjas i samhället var oförenlig med dyrkandet av 

nationalistiska hjältar från fornstora dagar.26 Efter andra världskrigets slut går det att se fortsatta 

framgångar för den socialdemokratiska historieskrivningen, detta till stor del på grund av det 

tidigare dominerande ideologisk-nationella historiebruket inte längre var moraliskt gångbart 

efter kriget. Politiskt blev de gamla storsvenska kungarna mindre och mindre gångbara och 

förknippades alltmer med destruktiv nationalism och tyskvänlighet. Istället för att belysa de 

gamla kungarnas hjältemodiga insatser kom man att lägga vikt på föregångare som främjat 

                                                           
23 Hellström, P., 2005, s. 26. 
24 Hellström, P., 2005, s. 26. 
25 Zander, U., 1991, s. 274. 
26 Zander, U., 1991, s. 275.  
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demokratiska reformer. 27 I den gamla politiska historieskrivningen fann man grunden för den 

nationella identifikationen i den äldre historien, där man främst vände sig åt stormaktstiden. 

Det som hände i och med den nya politiska historieskrivningen var att fokus skiftade från 

stormaktstiden till det industrialiserade, demokratiska och välmående Sverige, som i sin tur blev 

den nya grunden för den nationella identifikationen.28 Även Alf Åberg ställde sig år 1958 kritisk 

till den tidigare bilden av Karl XI. Åberg menade att den svenska konungen ofta hade agerat 

brutalt och godtyckligt i sin maktutövning och han målade upp en bild av en osjälvständig kung 

som inte var någon nytänkare.29  

Slutet av 1900-talet i Sverige präglades av den allt så viktiga frågan om Sveriges deltagande i 

EU. Att Sverige, ett land med en lång historia av självständighet och traditioner, skulle gå med 

i EU väckte en stor debatt i samhället. Många ansåg att det var en bra sak och menade att Sverige 

genom åren hade närmat sig Europa allt mer, medan motståndarna till Sveriges medlemskap i 

EU hänvisade till Sveriges traditioner och självständighet som en anledning till att inte gå med 

i EU. Invandringspolitiken hamnade på tapeten i samhället och en ”vi”-historia som skulle 

förena landets alla medborgare diskuterades.30 Från vissa håll börjades det diskutera det faktum 

att svenskheten borde bejakas. Det effektivaste sättet för att uppnå detta var genom att ta bort 

skamstämpeln från stormaktstiden, menade Karalevi. Hans åsikt var att detta, liksom andra 

inslag i den svenska historien, borde läras ut till barn och ungdom oavsett etnisk bakgrund som 

ett centralt inslag i assimileringspolitiken.31 Tendensen till en återkommande positiv syn på 

Karl XII möttes dock med stark skepticism. Både Karaveli och Lindqvist mötte starkt motstånd 

gällande sina positiva syner på Karl XII och de positiva omdömena gällande kungen var inte 

på något vis dominerande, varken gällande hans historiska gärningar eller betydelse som 

nationell symbol. Under samma tidsperiod såg man även hur den gamla svenska 

stormaktstidens kanske allra främsta symbol, Karl X Gustav, temporärt fick ge vika för att 

ersättas av en Volvo Amazon framför det Nordiska museet, ett byte som knappast skapade 

några protester hos det svenska folket. Det fanns flera tecken på ett tappat intresse och 

förtroende för de tidigare svenska monarkerna hos det svenska folket.32 Under senare delen av 

1900-talet ifrågasattes det nationalistisk-ideologiska historiebrukets grundbultar och monarkin. 

                                                           
27 Zander, U., 1991, s. 326. 
28 Zander, U., 1991, s. 327. 
29 Åberg, A., 1958, se Legnér, M., 2002. 
30 Zander, U., 1991, s. 458.  
31 Ibid. 
32 Ibid. 
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Det ansågs inte gå ihop med demokrati och jämlikhet att hålla fast vid kungadömet och ärftlig 

tronföljd.33  

6.2 Historieskrivning i läroböcker under 1900-talet 

Generellt präglades läroböckerna under början av 1900-talet med en positiv inställning till 

stormaktstiden, Karl XII och hans krigaregenskaper. Zander menar att under den här tiden inte 

bara var politiskt utmanande utan också kommersiellt olönsamt att författa läroböcker som 

kritiserade eller visade upp en negativ bild av stormaktstiden. Zander menar att en positiv 

inställning till stormaktstiden var en viktig förutsättning för att nå framgång på 

läroboksmarknaden.34 Den läroboken som dominerade marknaden under 1900-talets början var 

Claes Theodor Odhners Lärobok i fäderlandets historia. Denna bok hade en väldigt positiv syn 

på bland annat Karl XII och stormaktstiden överlag, vilket som sagt krävdes för att man på den 

här tiden skulle kunna hävda sig på marknaden.35 

I sin avhandling Det Osamtidigas Samtidighet bekräftar Ammert glorifieringen av just krig i 

läroböckerna under tidigt 1900-tal.36 Ammert menar att från 1900 fram till omkring 1920 så 

präglades läroböckerna av en ljus beskrivning av krig där det sågs som äventyrligt. Han menar 

även att idealen om att kämpa för fosterlandets frihet och att undvika skam var genomgående 

för perioden.37 I och med första världskrigets slut ser Ammert, omkring 1920-talet, att bilden 

av krig förändras i de svenska läroböckerna. Man finner en minskad glorifiering av krigståg, 

istället menar han att man beskriver de ledare som inte förmådde att hålla ihop landet med 

mörka färger. Nu lyfts våldsyttringar och oroligheter fram som exempel på mislyckanden.38 

Trots att synen på Stormaktstiden under början av 1900-talet var väldigt positiv så möttes den 

av kritik från olika håll. Anders Fryxell var en av historikerna under 1800-talet ställt sig kritiskt 

mot den positiva bilden kring stormaktstiden och dess konungar, speciellt Karl XII. 

Uppskattningen kring Fryxell och Fryxellinspirerade läroböcker fanns kvar under 1900-talets 

början, dock var den väldigt begränsad. Zander menar att ”svenska skolbarn fick lära sig att 

                                                           
33 Ibid. 
34 Zander, U., 1991, s. 84. 
35 Ibid. 
36 Ammert, N., 2008, s. 86. 
37 Ammert, N., 2008, s. 87.  
38 Ibid. 



14 
 

Fryxell var en ypperlig historieberättare, men att han inte klarat av rollen som vetenskaplig 

forskare utan förlorat sig i detaljer”.39 

Under 1800-talets slut och 1900-talets början såg man skiftande konjunkturer gällande 

kulturhistoriens ställning i skolvärlden. Omkring den perioden underströks vikten av 

kulturhistoria vid lärarmöte, samtidigt dock så markerade så gott som alla debattörer att den 

politiska historien var grundstommen i undervisningen. Anledningen till att man i framtiden 

ville fortsätta att ha en undervisning som dominerades av den politiska historien var för att den 

till skillnad från kulturhistorien inte fastnade i småsaker. Kulturhistorien ansågs även ha 

svårigheter att klart och tydligt definiera vad den var, eller borde vara, i skolan. Aron Rydfors 

kom därefter med en uppdelning som förespråkade en återspegling av den politiska historien 

där överklassens egoistiska intressen ställdes mot en borgerligt präglad kulturhistoria. Denna 

historieskrivning var tillägnad att tilltala den demokratiska tidsålder, något som inte vann något 

större gehör bland historieämnets ledande företrädare inom vetenskap och skola. 40  

Den kulturhistoriska skoloffensiven mötte ett starkt motstånd och lyckades, trots kritiska 

angrepp mot den nationella historieundervisningens idealiserande syfte, inte att vinna någon 

mark. Zander menar att det fanns förslag om att den traditionella framställningen av 

stormaktstiden borde kompletteras med beskrivningar av tillståndet i hjältarnas hemorter samt 

förhållandet mellan de olika samhällsklasserna och utredningar av vilka offer som 

stormaktsställningen medförde. Även om dessa förslag inte resulterade i några större 

förändringar under perioden så var inte kritiken helt förgäves. Zander menar att 

”Hjärnelärljungen och Karl XII-specialisten Carl Hallendorf sökte att i vårt folks historia dra 

nedpå de krigshistoriska inslagen till förmån för kulturhistoria och ekonomiska faktorer, vilket 

han fick både beröm och bannor för”.41 Zander menar dock att tron på betydelsen av en 

undervisning med stormaktstiden och dess politiska och diplomatiska historia i centrum levde 

tämligen ohotad kvar under 1900-talets början. 

Framåt andra världskriget börjades det dock lyftas fram kritik fram mot den svenska 

historieundervisningen i skolorna. Man började under den här tiden att starkare kritisera det 

faktum att den svenska historieundervisningen lyfte fram och glorifierade krigets hjältar. I 

Sverige hade socialdemokraterna varit vid makten sedan 1932 och behöll den ända fram till 

1976. Distanseringen från det förflutna, menar Zander, är en effekt av deras förda politik. 

                                                           
39 Zander, U., 1991, s. 84. 
40 Zander, U., 1991, s. 80. 
41 Zander, U., 1991, s. 81. 
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Förändringarna i historieskrivandet kan man framför allt se i skolans historieämne, där grunden 

till förändringarna lagts före och under andra världskriget.42 

Historieämnet kom att genomgå en betydande förändring efter 1940-talet skolutredningar. Det 

var under den här tiden som man lade grunden för de förändringar som kom att slå igenom i 

läroplanen under de efterföljande årtiondena. I de skolutredningar som ägde rum under andra 

världskriget betonades framför allt vikten av att undervisningen skulle främja fredsfostran och 

kritiskt sinnelag samt att bekämpa de olika propagandistiska inslag som varit vanliga i både 

historia och religionsvetenskap i skolan. Tanken var att skolan skulle få en allt mer opartisk roll 

vilket skulle förhindra att ämnen som historia och religionsvetenskap skulle användas i 

dagspolitiska syften. Zander menar dock att bara för att man tog avstånd från det nationalistiskt-

ideologiska historiebruket så innebar det inte att man övergav målsättningen med att fostra 

eleverna. Istället fick fostrandet i skolan en ny inriktning. Framöver skulle eleverna fostras för 

att främja den demokratiska andan och stor betoning lades på betydelsen av fredsfostran.43  

Omkring mitten av 1960-talet var historieläroböckerna uppe för debatt. Diskussionen den här 

gången var elevernas bristfälliga kunskaper om nazismen. Ett flertal debattörer menade att 

varken undervisningen eller läroböckerna var uppdaterade. En åsikt som fanns var att 

nationalhjältarnas ben minsann hölls putsade i läroböckerna, men om Auschwitz gick det 

däremot inte att hitta speciellt mycket. Både ris och ros delades ut till historieläroböckerna 

under mitten av 1960-talet. Läroböckerna kanske höll måttet, men frågan var om läraren hann 

med att komma fram och gå igenom den moderna historien med eleverna, en fråga som föreslår 

att det kanske lades för mycket fokus på de gamla svenska regenterna och inte tillräckligt på 

den moderna historien.44 Under de efterföljande åren kom en studie av Stig Hadenius och Claes-

Olof Olsson fram som skapade ytterligare debatt kring läroböckerna. Det visade sig att det 

provinsiella och svenskdominerade perspektivet inte längre var lika dominerande, men att det 

fortfarande gick att hitta traditionellt beskrivande, auktoritära, samt euro- och etnocentriska 

inslag i många läroböcker. 45 

 

 

                                                           
42 Zander, U., 1991, s. 327. 
43 Zander, U., 1991, s. 329. 
44 Zander, U., 1991, s. 336. 
45 Hadenius, S. & Olsson, C-O., 1971, se Zander 1991, s. 336.  
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6.3 Karl XI och Karl XII i läroböcker under 1900-talet 

Perry är en av de som har valt att studera både Karl XI och Karl XII lite närmare. Perry väljer, 

precis som jag gör, att titta på både Karl XI och Karl XII i läroböckerna genom åren. 46 Det som 

dock skiljer våra studier är metoderna där Perry har valt att använda sig av en kvalitativ 

textanalys där man genom närläsning av de olika texterna kan jämföra och dra slutsatser i 

källmaterialet. Det som även skiljer våra studier är valet av källmaterial och de perioder i tiden 

vi väljer att undersöka. Perry väljer att undersöka böcker som framtagits omkring 1950, närmare 

bestämt 1949. Detta skiljer sig lite från min undersökning då jag har valt att titta på läroböcker 

med ett senare publiceringsdatum, främst då baserat på att det kan finnas en viss fördröjning 

innan de nya åsikterna i samhällets och historieskrivandet hinner ta sig in i läroböckerna. Det 

finns alltså en risk för att historieläroböcker som var aktuella omkring år 1950 inte har hunnit 

genomgå några av de förändringar som medfördes i och med konsekvenserna av andra 

världskriget. 

I sin undersökning fann Perry att det kvantitativa innehållet om de båda kungarna var stort 

under början av 1900-talet i jämförelse med vad det kom att vara i framtiden. I 1900-talets 

tidiga läroböcker menar Perry att Karl XI skildras utifrån de inrikespolitiska förändringar som 

det kungliga enväldet innebar och att fokus ligger på räfsten, reduktionen och dess 

konsekvenser för adeln och bondeklassen, införandet av indelningsverket, den nya kyrkolagen 

samt det skånska kriget. Karl XII däremot skildras främst utifrån den svenska krigföringen.47 

Perry menar även att det i läroböckerna i början av 1900-talet är gemensamt för de båda 

kungarna att är att man gärna framhåller de sidor hos dem som uppfattas som positiva. När det 

gäller Karl XII så är det ofta hans fantastiska krigaregenskaper som framhävs. Gällande Karl 

XI beskrivs det oftast han förmåga att skapa ordning och struktur i det svenska samhället. Enligt 

Perry är det även gemensamt för båda att deras starka gudstro betonas.48  

I 1950-talets läroböcker menar Perry att det inte finns några större skillnader gentemot 

läroböckerna från början av 1900-talet. Perry menar att detta beror på att det går trögt för 

utvecklingen inom läroboksskrivandet och att denna ligger efter i utvecklingen i jämförelse med 

forskningslitteraturen. Trots detta går det dock att se vissa skillnader gentemot tidigare. Perry 

menar att ” De tidigare författarna var snabba med att peka på Karl XII:s begåvning, men i 

                                                           
46 Perry, A., 2009. 
47 Perry, A., 2009, s. 34. 
48 Ibid. 
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litteraturen för den här perioden är det mycket svårt att bedöma vilka kunskaper han egentligen 

inhämtat vid tronbestigningen.”49 I dessa läroböcker, och även tidigare, menar dock Perry att:  

Även om det förekommer stora likheter mellan framställningarna av de båda monarkerna, 

finns det framför allt en betydande skillnad mellan dem: Trots att framställningen av både 

Karl XI och Karl XII ofta görs utifrån en nationalromantisk synvinkel i den äldre 

litteraturen, tycks denna vara allt mer framträdande i skildringen av Karl XII. Att bilden av 

honom blir än mer glorifierad och romantiserad, än bilden av Karl XI, torde rimligtvis bero 

på att den förra nästan uteslutande skildras genom sina militära framgångar, och att just 

krigföring, med närhet till begrepp som styrka, mod och rättvisa, utgör en central roll i det 

nationalromantiska idealet.50 

En större objektivitet och ett försök till att belysa historien från fler än ett håll går att se senare 

under 1900-talet. Perry menar att det finns tendenser redan under den här perioden till ett försök 

att belysa historien ur fler synvinklar i forskningslitteraturen, men att det inte går att ana dessa 

tendenser inom läroböckerna.51 Möjligheten till att läroböckerna fram tills denna tidpunkt kan 

ha varit mer vinklade än vad de kom att vara framöver stöds även av Andolf som menar att 

källorna till det som sägs i böckerna inte diskuterades nämnvärt omkring 1950-talet men att det 

hade blivit vanligt med litteraturanvisningar i läroböckerna.52 

7. Hypotes 

Baserat på den forskning som jag har gått igenom inför denna undersökning förväntar jag mig 

att hitta en relativt positiv bild om Karl XII kring 1920-talet. Främst tror jag att hans 

krigaregenskaper kommer att lyftas fram som positiva under den här perioden. Omkring 1950-

1960-talet förväntar jag mig dock att se en allt mer negativ bild av hans krigförande i och med 

andra världskrigets händelser. Även omkring den här tidpunkten tror jag kunna se att eventuella 

positiva händelser som lyfts fram gällande Karl XII är händelser då demokratiska värderingar 

främjas. Även fast viss forskning menar att Karl XII redan tappade popularitet strax före andra 

världskriget så väntar jag mig en viss fördröjning av dessa åsikter i läroböckerna. Jag förväntar 

mig sedan se en allt mer negativ bild av Karl XII:s krigaregenskaper under 1990-talet där 

eventuella positiva aspekter främjar demokratiska värderingar.  

                                                           
49 Perry, A., 2009, s. 20. 
50 Perry, A., 2009. s.35. 
51 Perry, A., 2009, s. 36.  
52 Andolf, G., 1972, s. 279. 
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När det gäller Karl XI förväntar jag mig dock att, precis som med Karl XII, så kommer krig och 

militära aktioner att lyftas fram som positiva på 1920-talet. Jag förväntar mig dock inte se 

samma drastiska förändring omkring 1960-talet som man möjligtvis skulle kunna se hos Karl 

XII. Jag förväntar mig överlag en mer positiv bild kring Karl XI under den här perioden då han 

inte var inblandad i riktigt lika många krig och blev inte en lika politiskt laddad person under 

1960-talet som Karl XII. Överlag tror jag bilden är mer positiv och att hans reformer kommer 

att behandlas mer än just de krig som han var delaktig i. Eventuella krig som behandlas 

förväntar jag mig dock framställas aningen mer negativa än tidigare. Fram mot 1990-talets tror 

jag mig även här kunna se en positivare bild kring Karl XI än just Karl XII och att det även här 

kommer att talas positivt om eventuella händelser som främjat demokratiska värderingar, 

samtidigt som att krigshändelser kommer att behandlas med negativ klang.  

8. Resultat och diskussion 

I resultatdelen diskuteras först Karl XI:s framställande i läroböckerna och sedan Karl XII:s. 

Antalet adjektiv redovisas i tabeller. I tabellerna visas alla adjektiv som använts för att beskriva 

de olika kungarnas egenskaper. Om adjektivet är följt av en siffra, exempelvis 3, betyder det att 

adjektivet har använts vid tre tillfällen. Om ett adjektiv inte är följt av en siffra betyder det att 

adjektivet endast användes vid ett tillfälle. För att lättare kunna urskilja adjektiven i texten är 

de skrivna med kapitäler.  

8.1 Karl XI som person 

1920-tal 

I tabell 1 och 2 går det att se antalet adjektiv som har använts för att lyfta fram Karl XI som 

person antingen positivt eller negativt. Något som är intressant i det här fallet är att resultaten 

från de två läroböckerna skiljer sig en hel del från varandra trots att de var aktuella under samma 

tidsperiod. Fäderneslandets Historia består av 250 sidor varav 75 sidor handlar om 

stormaktstiden och 18 sidor ägnas åt Karl XI. Svensk Historia är 325 sidor lång, varav 46 sidor 

handlar om stormaktstiden och 10 sidor om Karl XI. Tittar man i Odhners Fäderneslandets 

Historia så kan man se att det totalt används adjektiv vid 19 tillfällen för att beskriva Karl XI 

som person, medan det bara används vid 4 tillfällen i Rydfors Svensk Historia. Det som går att 

tyda här är att Odhner har lag större fokus på att beskriva Karl XI:s egenskaper som person än 

vad Rydfors har. Det är möjligt att Rydfors, till skillnad från Odhner, syftar att ge ut en så 

neutral bild som möjligt av Karl XI i sin lärobok. Att det just kan vara på det viset är inte helt 
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omöjligt. Zander menar trots allt att ”Rydfors kom med en historieskrivning som var tillägnad 

att tilltala den demokratiska tidsålder, något som inte vann något större gehör bland 

historieämnets ledande företrädare inom vetenskap och skola.” 53 Zander menar dock även att 

en positiv inställning till stormaktstiden var en viktig förutsättning för att nå framgång på 

läroboksmarknaden. 54 Som jag lyfte fram tidigare så var Fäderneslandets Historia en otroligt 

populär lärobok under en väldigt lång tid inom historieämnet. Här går det dock att se en relativt 

negativ bild av Karl XI där hela 13 av de 19 olika adjektiven används för att lyfta fram negativa 

egenskaper hos den svenska kungen. Vissa av dessa adjektiv som används för att beskriva Karl 

XI är kanske inte tydliga att förknippa som positiva eller negativa genom att bara titta på själva 

ordet. Bland annat är TYST, och BLYG två sådana exempel. I det här fallet används dock TYST 

och BLYG som motsatsen till vad som anses vara lysande egenskaper, vilket ni kan se i följande 

exempel:  

Till lynnet var han TYST och SLUTEN, till karaktären RÄTTRÅDIG, i sitt uppträdande 

ANSPRÅKSLÖS och BLYG, i allt en kontrast till sin lysande samtida Ludvig XIV.55 

Även NÄSTAN FÖRTVIVLAD är värt att diskutera. I utdraget som följer går det dock att se att det 

används för att beskriva ett negativt tillstånd hos Karl XI. 

Alla dessa olyckor gjorde Karl XI DJUPT NEDSLAGEN och NÄSTAN FÖRTVIVLAD.56 

Jag har valt att kategorisera beskrivningen att han hade ett MYCKET ENKELT LEVNADSSÄTT som 

negativt. I sammanhanget då det nämns ger det dock intrycket att det är något tråkigt, att det 

som förväntas av författaren är att konungen trots allt ska vara någorlunda pompös och inte 

enkel av sig. Därför har jag valt att förknippa beskrivningen som negativ. 

Till lynnet var han TYST och SLUTEN, till karaktären RÄTTRÅDIG, i sitt uppträdande 

ANSPRÅKSLÖS och BLYG, i allt en kontrast till sin lysande samtida Ludvig XIV. Gärna drog 

han sig undan från huvudstaden till det ensliga Kungsör vid Mälaren. Här förde han ett 

MYCKET ENKELT LEVNADSSÄTT… 

Karl XI beskrivs även som ung, något som är vanligt genom åren både för honom och hans son. 

Det är även ett ord som inte alltid behöver ha en negativ eller en positiv innebörd utan kan helt 

enkelt bara användas för att beskriva att någon just är ung. I Fäderneslandets Historia hittar vi 

                                                           
53 Zander, U., 1991, s. 80. 
54 Zander, U., 1991, s. 84. 
55 Odhner, C.T., 1923, s. 101. 
56 Odhner, C.T., 1923. s. 96. 



20 
 

ett exempel där det inte finns någon antydan till att ung används för att varken beskriva en 

positiv eller negativ sak med Karl XI utan helt enkelt bara att han är ung.  

Emellertid hade den UNGE konungen uppnått myndig ålder.57 

Karl XI beskrivs även som en sträng person. Inte bara hans personlighet är sträng, utan även 

hans politik, något som vi kommer in på senare i del 8.2.58 I detta fall kan vi i alla fall se att han 

hans personlighet beskrivs som sträng baserat på hur han beskrivs ha varit mot sin fru. Som det 

går att se i exemplet här nedan så beskrivs han ofta ha varit en STRÄNG make, men i och med 

att hans fru låg på dödsbädden så öppnade han upp sig. Det är just ordet ”men” som förtydligar 

negativiteten med strängheten i hans personlighet då det antyder att han ändrar på en negativ 

aspekt av hans personlighet genom att öppna upp sig.  

Mot henne hade han ofta varit en STRÄNG make, men vid dödsbädden öppnades hans ögon 

för hennes förtjänster och han sörjde henne djupt.59 

I nästa exempel som följer går det däremot att se att ung får en negativ ton på grund av 

sammanhanget och de ord som det är sammanparat med. Eftersom att oerfarenhet antyds vara 

en negativ sidoeffekt som kommer med det faktum att man är ung så framstår ung här som en 

oerfaren person och alltså något negativt. 

Den UNGE OERFARNE konungen stod i början alldeles LAMSLAGEN inför dessa olyckor.60 

Som det går att så är alltså bilden av Karl XI:s personlighet relativt negativ under den här 

tidpunkten. Det går dock att se en helt annan bild av Karl XII gentemot Karl XI i just 

Fäderneslandets Historia, något som kommer att diskuteras ytterligare i kapitel 8.4. 

 

                                                           
57 Odhner, C.T., 1923, s. 94. 
58 Odhner, C.T., 1923, s. 107. 
59 Odhner, C.T., 1923, s. 107. 
60 Rydfors, A., 1927, s. 138. 
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Tabell 1. Adjektiv som berör Karl XI:s 
personlighet i Theodore Odhners 
Fäderneslandets Historia. 

  

Positiva 

adjektiv 

Negativa 

adjektiv 

Ej Fastställt 

Sunt förstånd Bekymmers

lös 

Ung 

Rättrådig Anspråkslös  

Okuvlig 

viljekraft 

Nedslagen  

Outtröttlig 

arbetsförmåg

a 

Nästa 

Förtvivlad 

 

 Tyst            2  

 Sluten         2  

 Ej aktande  

 Oansvarig  

 Icke 

omfattande 

blick 

 

 Blyg  

 Sträng  

 Enkelt 

levnadssätt 

 

Totalt Totalt Totalt 

4 14 1 

Källa: Odhner, C.T., 1923.   

Tabell 2. Adjektiv som berör Karl XI:s 
personlighet i Aron Rydfors Svensk 
Historia. 

  

Positiva 

adjektiv 

Negativa 

adjektiv 

Ej Fastställt 

Viljestark Lamslagen  

 Icke boklig 

kunskap 

 

 Ung  

 Oerfaren  

Totalt Totalt Totalt 

1 4 0 

Källa: Rydfors, A., 1927.    
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1960-tal 

Tabell 3 och 4 visar antalet adjektiv som beskriver Karl XI som person i källorna från 1960-

talet. Det går att spåra en liten förändring jämfört med läroböckerna från 1920-talet sett till 

mängden text och adjektiv som nu har minskat en aning. Sveriges Historia består av 450 sidor, 

varav 73 sidor ägnas åt stormaktstiden och 12 sidor åt Karl XI. I Historia för Gymnasiet, som 

består av 549 sidor, hittar vi totalt 46 sidor om stormaktstiden och 7 sidor om Karl XI. Det går 

även att se en skillnad i skildrandet av Karl XI:s personlighet. Flertalet relativt negativa 

egenskaper hos Karl XI lyfts fortfarande upp. Han beskrivs fortfarande som en TYST och BLYG 

kung och även OBEGÅVAD och tämligen tråkig. Betydligt fler positiva aspekter lyfts dock fram 

och främst en egenskap som i Fäderneslandets Historia jag valt att förknippa som negativ har 

nu fått en tydlig positiv innebörd. Beskrivningen jag syftar på är ENKEL. Nu framhävs hans 

enkelhet istället som något positivt, vilket går att se i följande exempel:  

BLYG, ORDKARG, HÄFTIG, VARKEN BEGÅVAD eller BILDAD, gjorde han på utomstående ett 

OBETYDLIGT INTRYCK. Men han var ENKEL i sina vanor - I motsats till den tongivande 

Ludvig XIV – PLIKTTROGEN, MODIG och VILJESTARK. 61 

I Sveriges Historia framkommer även beskrivningen av Karl XI som en UNG MAN. I detta fall 

har jag sorterat det som ej fastställt, helt enkelt på grund av att jag inte lyckats få någon tydlig 

bild om det finns något försök att använda det i negativt eller positivt syfte. Sammanhanget där 

UNG MAN används finns i följande exempel: 

Hans mål var att göra Sveriges stridsberedskap bättre än han funnit den vara, då han som 

20 årig UNG MAN måste ta upp kampen med Danmark62. 

Karl XI beskrivs även som religiös i dåtidens strängt ortodoxa anda. Överlag beskriver texten 

kyrkans roll i samhället under Karl XI:s tid. Bilden som ges av författaren är att hela folket 

svetsades samman i en gemensam tro ända från konungen till den ringaste undersåten.63 Med 

detta i åtanke har jag valt att sortera beskrivningen av Karl XI som religiös som någonting 

positivt då det används för att främja hans ledarroll i det svenska samhället. 

Båda läroböckerna ger en ungefär likadan bild av Karl XI. Den skillnad som dock går att se är 

att Historia för Gymnasiet, som är en relativt bred bok, innehåller även många fler adjektiv sett 

till mängden text än vad Sveriges Historia har, som förövrigt är en lärobok som fokuserar på 

                                                           
61 Bäcklin, M. m.fl., 1962, s. 177.  
62 Kumlien, K., 1959, s. 167. 
63 Bäcklin, M. m.fl., 1962, s. 189. 
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just svensk historia. Intrycket blir därför att Sveriges Historia liknar mer Svensk Historia på det 

sättet att den framstår mer neutral och möjligtvis försöker att undvika att använda värderande 

adjektiv, eller åtminstone minska på dem. Det går alltså att se vissa skillnader i läroböckerna 

från 1960-talet i jämförelse med 1920-talet. Många negativa aspekter hos Karl XI:s personlighet 

framhävs fortfarande, dock balanseras det med hjälp av fler positiva aspekter. Enligt Zander 

började stormaktskungarna att bli allt mindre omtyckta från 30-talet och framåt. Det går att se 

i min undersökning att det i beskrivningen av Karl XI som person stämmer överens med det 

faktum att man fortsätter att lyfta fram negativa egenskaper hos honom, dock lyfts även fler 

positiva egenskaper fram nu än vad det gjorde tidigare. Det som nu lyfts fram som positivt är 

även egenskaper som skulle kunna uppskattas i det demokratiska samhället, exempelvis att Karl 

XI var enkel i sina vanor. Det är dock svårt att påvisa att den fortsatta negativa tongången kring 

vissa av Karl XI:s personliga egenskaper är ett resultat av den samtida samhällssynen eller om 

det helt enkelt beror på en trögarbetad marknad som Perry föreslår. Möjligtvis kan de vara så 

att de negativa aspekterna helt enkelt hänger kvar sedan tidigare. Det går i vilket fall som helst 

inte att se en ökad negativ syn på Karl XI:s person vid det här tillfället. Det som dock går att 

ana är ett minskat intresse kring Karl XI och möjligtvis ett försök till att leverera mer neutralt 

vinklade läroböcker.  
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1990-tal 

Tabell 5 och 6 visar antalet adjektiv som använts för att beskriva Karl XI:s person i källorna 

från 1990-talet. Vid det här tillfället går det utan tvekan att se de absolut största skillnaderna 

gällande hur Karl XI framställs som person. I källorna från 1960-talet gick det att se ett något 

tappat intresse kring Karl XI och möjligtvis ett försök till neutralitet i skrivandet. I 1990-talets 

källor har intresset kring Karl XI minskat drastiskt. Det skrivs betydligt mycket mindre om Karl 

XI i 1990-talets litteratur och stormaktstiden i stort har fått allt mindre utrymme. Epos består 

av 582 sidor, varav 26 sidor ägnas åt stormaktstiden och 5 sidor åt Karl XI. I Historiens Spegel 

finns det totalt 346 sidor, varav 14 sidor ägnas åt stormaktstiden och 4 sidor åt Karl XI. Det 

läggs nu inte alls lika stor vikt på att betona enskilda individers egenskaper och framgångar, 

istället har samhället i stort och anonyma aktörer fått mer plats. Både i Epos och i Historiens 

spegel hittar jag bara ett fåtal adjektiv i respektive lärobok som säger något om Karl XI som 

Tabell 3. Adjektiv som beskriver 
Karl XI:s personlighet i Bäcklin, 
M. m.fl. Historia för Gymnasiet.  

  

Positiva 

adjektiv 

Negativa 

adjektiv 

Ej 

Fastställt 

Räddare Ingen 

ledargestalt 

 

Religiös  Blyg           2  

Rättrådig Ordkarg  

Gudfruktig Häftig  

Viljestark Obegåvad  

Plikttrogen Obildad  

Modig Obetydligt 

intryck 

 

Enkel        2 Känslokyla  

Totalt Totalt Totalt 

9 9 0 

Källa: Bäcklin, M. m.fl., 1962.   

Tabell 4. Adjektiv som beskriver 
Karl XI:s personlighet i Kjell 
Kumliens Sveriges Historia. 

  

Positiva 

adjektiv 

Negativa 

adjektiv 

Ej 

Fastställt 

Plikttrogen Icke 

fascinerande 

Ung man 

Arbetsam Trångsynt  

Kraft Ensidig  

   

Totalt Totalt Totalt 

3 3 1 

Källa: Kumlien, K., 1959   
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person. I Epos beskrivs han en gång som framgångsrik, medan i Historiens Spegel hittar vi tre 

olika adjektiv som det inte riktigt går att ta ställning till om de används för att framhäva något 

negativt eller positivt. Den beskrivning vi får av Karl XI här är att han är rätt så ung. Huruvida 

det lyfts fram som positivt eller negativt går inte att tyda. De två absolut störta skillnaderna som 

skulle gå att tyda här är dels att intresset kring stormaktstiden och Karl XI har minskat drastisk, 

samt ett betydligt mer neutralt skrivande än tidigare utan värderande adjektiv. Att innehållet om 

just stormaktstiden och Karl XI har minskat överensstämmer med samhällets minskade intresse 

kring ämnet. Under 1900-talets mitt diskuterades det även att skolan skulle få en allt mer 

opartisk roll för att förhindra att ämnen som historia och religionsvetenskap skulle användas i 

dagspolitiska syften. 64 Det går här på 1990-talet att tydligt se att läroböckerna har fått en allt 

mer opartisk roll då det varken trycks på att främja eller smutskasta Karl XI som person.  

 

Tabell 5. Adjektiv som beskriver Karl 
XI:s personlighet Sandberg, m.fl. Epos. 

  

Positiva 

adjektiv 

Negativa 

adjektiv 

Ej 

Fastställt 

Framgångsrik  Myndig 

Totalt Totalt Totalt 

1 0 1 

Källa: Sandberg, R. m.fl., 1996.    

 

 

 

8.2 Karl XI:s inrikespolitik 

1920-tal 

Tabell 7 och 8 visar de adjektiv som använts i källorna från 1920-talet för att beskriva Karl XI:s 

inrikespolitiska handlingar. Som det går att se så skiljer sig även här läroböckerna rätt så 

nämnvärt med varandra. Det gå att se en fortsatt negativ bild av Karl XI i Odhners 

Fäderneslandets Historia, medan i Rydfors Svensk Historia blir Karl XI:s inrikespolitiska 

handlingar belysta med aningen mer positiva adjektiv. Det båda har gemensamt är att de 

                                                           
64 Zander, U., 1991, s. 329. 

Tabell 6. Adjektiv som beskriver Karl 
XI:s personlighet i Oredsson och 
Anderssons Historiens Spegel.  

  

Positiva 

adjektiv 

Negativa 

adjektiv 

Ej 

Fastställt 

  Svensk 

  Minderårig 

  Ung 

Totalt Totalt Totalt 

0 0 3 

Källa Oredsson, S. & Andersson, L., 

1996.  
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beskriver Karl XI som sträng, speciellt då i sitt genomförande av inrikespolitiska handlingar 

som exempelvis reduktionen. I detta fall tolkar jag Karl XI:s stränghet som något negativt. 

Bland annat ser vi följande exempel där hans stränghet beskrivs skapa ett missnöje mot den 

svenska regeringen från ridderskapets sida, vilket i och för sig är rätt förståeligt då han minskade 

deras inflytande, men ändå ger det ett negativt intryck. Vi har även sett tidigare i del 8.1 att hans 

stränghet har framstått som något negativt. 

Men genom den STRÄNGHET, varmed reduktionen genomfördes, i synnerhet Livland, 

uppretades ridderskapet emot den svenska regeringen.65  

Vi kan även se här att Rydfors har aningen färre adjektiv och tenderar att vara mer opartisk i 

sitt skrivande än Odhner. Rydfors väljer dock att lyfta fram Karl XI:s inrikespolitiska 

handlingar som positiva. Han beskrivs som PLIKTTROGEN och VÅRDANDE och hans 

reformationer och försök att höja det allmänna tillstånd bland befolkningen i Sverige lyfts fram 

som något positivt. Som sagt så nämnde Zander att Rydfors försökte tilltala den demokratiska 

tidsåldern, något som kan ligga bakom hans positiva bild av Karl XI:s inrikespolitiska 

handlingar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
65 Odhner, C.T., 1923, s. 104. 
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Tabell 7. Adjektiv som beskriver 
Karl XI:s inrikespolitik i Clas 
Theodore Odhners Fäderneslandets 
Historia. 

  

Positiva 

adjektiv 

Negativa 

adjektiv 

Ej 

Fastställt 

Synnerlig 

omsorg 

Stränghet   4  

Mån om 

rättvisa 

Godtycklig  

Mildrande Obeveklig  

Läroanstalter 

i gott skick 

Förödmjuka

de 

 

 Ej gynnsam 

vitterhet 

 

 Krossande  

 Obillig  

Totalt Totalt Totalt 

4 10 0 

Källa: Odhner, C.T., 1923.   

 

1960-tal 

I Tabell 9 och 10 hittar vi de adjektiv som använts för att beskriva Karl XI:s inrikespolitik i 

1960-talskällorna. På den här punkten stämmer dessa två källor rätt så överens med varandra. 

Här ser det ut som att båda läroböckerna har en relativt negativ syn på Karl XI:s inrikespolitik. 

Han beskrivs bland annat som HÅRD och STRÄNG och det går att se en tydligare koppling mellan 

dessa syner och Fäderneslandets Historia än med Svensk Historia. Det diskuteras återigen att 

Karl XI:s reduktion genomfördes STRÄNGT och HÅRT, något som skapade missnöje bland adeln. 

Ytterligare exempel på varför detta framstår som negativt går att se i följande utdrag där det 

menas att reduktion genomfördes med TVIVELAKTIG RÄTT, något som skapade ett STARKT 

MISSNÖJE. Det är just sammanhanget att reduktionen genomfördes med TVIVELAKTIG RÄTT som 

ger missnöjet en negativ ton.  

Tabell 8. Adjektiv som beskriver 
Karl XI:s inrikespolitik i Aron 
Rydfors Svensk Historia.  

  

Positiva 

adjektiv 

Negativa 

adjektiv 

Ej 

Fastställt 

Plikttrogen Stränghet  

Icke 

despotisk 

  

Icke 

godtycklig 

  

Vårdande   

Styrka   

Totalt Totalt Totalt 

5 1 0 

Källa: Rydfors, A., 1927.   
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I Sveriges adelsstyrda biländer där reduktionen inbragte mer än hälften av sitt totalbelopp, 

genomfördes indragningarna ofta med TVIVELAKTIG RÄTT, särskilt STARKT MISSNÖJE 

väckte de bland adelsmännen i Livland.66 

Överlag är skillnaderna jämfört med Fäderneslandets Historia inte speciellt stora, utan vi ser 

även här en negativ syn. Det går att se vissa hyllningar gentemot Karl XI men inte i samma 

utsträckning som i Svensk Historia.  

Tabell 10. Adjektiv som beskriver 
Karl XI:s inrikespolitik i Kjell 
Kumliens Sveriges Historia. 

  

Positiva 

adjektiv 

Negativa 

adjektiv 

Ej 

Fastställt 

Stigande 

makt 

Hård               2  

Grundlig    2 Obeveklig  

Effektiv Hänsynslös  

Konsekvent Orättvis  

 Tvivelaktig 

rätt 

 

 Missnöjdhet  

 Osmidig  

Totalt Totalt Totalt 

5 8 0 

Källa: Kumlien, K., 1959.   

 

 

 

1990-tal 

Tabell 11 och 12 visar de adjektiv som användes för att beskriva Karl XI:s inrikespolitiska 

handlingar i läroböckerna från 1990-talet. Återigen är det här vi kan se den stora skillnaden. 

Innehållet om Karl XI och stormaktstiden har som sagt minskat drastiskt och författarna 

tenderar till att hålla sig relativt opartiska. Det vi kan se är att Karl XI:s inrikespolitiska 

                                                           
66 Kumlien, K., 1959, s. 163. 

Tabell 9. Adjektiv som beskriver Karl 
XI:s inrikespolitik i Bäcklin, M. m.fl. 
Historia för Gymnasiet. 

  

Positiva 

adjektiv 

Negativa 

adjektiv 

Ej 

Fastställt 

Lugn Icke 

nämnvärt 

framträdande 

 

Stabiliserande Mindre eget 

verk 

 

 Hårdhet  

 Utan 

mannamån 

 

 Strikt  

 Sträng  

 Hänsynslös  

Totalt Totalt Totalt 

2 7 0 

Källa: Bäcklin, M. m.fl., 1962.   
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handlingar till viss del lyfts fram som positiva. Detta kan bero på den stora vikten av ett 

demokratiskt tänk som hade vuxit fram i samhället under den här tidsperioden. Precis som i 

Svensk Historia så finns en tendens till att främja Karl XI:s inrikespolitiska handlingar som 

gynnade det svenska folket och demokratins anda. Här beskrivs han bland annat som kritisk 

mot den tidigare förmyndarregeringen, något som lyfts upp som positivt.  

 

Tabell 11. Adjektiv som beskriver 
Karl XI:s inrikespolitik i Sandberg, R 
m.fl. Epos.  

  

Positiva 

adjektiv 

Negativa 

adjektiv 

Ej 

Fastställt 

Räddare         2   

Viktig                   

Totalt Totalt Totalt 

3 0 0 

Källa: Sandberg, R. m.fl., 1996.   

 

8.3 Karl XI utrikespolitik och krigföring 

1920-tal 

I tabell 13 går det att se de adjektiv som använts i läroböckerna från 1920-talet för att beskriva 

Karl XI:s utrikespolitik och krigsföring. Just angående Karl XI:s utrikespolitik och krigsföring 

verkar det inte finnas något större intresse. I Fäderneslandets historia gick det att hitta tre 

adjektiv som beskriv just detta, medan i Svensk Historia använder inga adjektiv för att beskriva 

Karl XI:s utrikespolitik och krigshandlingar, därför finns heller ingen tabell för den läroboken. 

Det går att se i Fäderneslandets Historia att han beskrivs som LÄTTPÅVERKAD. Att detta 

framstår som negativt beror främst på att det används i ett sammanhang där det beskrivs att han 

förstod föga att bedöma de invecklade europeiska förhållandena och var därför lättpåverkad av 

sin omgivning på grund av sin brist på kunskap. I övrigt är det inte mycket som nämns gällande 

utrikespolitiken och krigsföringen. Han beskrivs som FREDLIG, något som givetvis kan vara en 

bidragande faktor kring att det inte nämns speciellt mycket om hans utrikespolitik och 

krigsföring. Ammert menar att läroböckerna i början av 1900-talet präglades av en ljus 

Tabell 12. Adjektiv som 
beskriver Karl XI:s inrikespolitik 
i Oredsson och Anderssons 
Historiens Spegel.  

  

Positiva 

adjektiv 

Negativa 

adjektiv 

Ej 

Fastställt 

Kritisk   

Totalt Totalt Totalt 

1 0 0 

Källa: Oredsson, S. & 
Andersson, L., 1996. 
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beskrivning av krig där det sågs som äventyrligt. 67 Några sådana tendenser ser vi inte hos Karl 

XI i alla fall. Detta kan dock bero på det tidigare nämnda att han var relativt fredlig och 

ointressant när det kom till krigsföring.  

Tabell 13. Adjektiv som beskriver Karl XI:s 
utrikespolitik och krigsföring i Clas Theodore 
Odhners Fäderneslandets Historia. 

  

Positiva adjektiv Negativa adjektiv Ej fastställt 

Lång fredstid Lättpåverkad  

Fredlig   

Totalt Totalt Totalt 

2 1 0 

Källa: Odhner, C.T., 1923.   

 

1960-tal 

I tabell 14 går det att se de adjektiv som användes i läroböckerna på 1960-talet för att beskriva 

Karl XI:s utrikespolitik och krigsföring. De två läroböcker som jag har undersökt har två helt 

olika inställningar till beskrivandet av Karl XI:s utrikespolitik och krigsföring. I Historia för 

Gymnasiet fann jag inte några adjektiv som beskriver ämnet, därför finns ingen tabell för den 

läroboken. Däremot i Sveriges Historia går det att spåra ett ökat intresse kring Karl XI:s 

utrikespolitik och krigsföring. Den stora betoningen här ligger fortfarande på att Karl XI 

utövade en FREDLIG utrikespolitik. Hans fredliga utrikespolitik beskrivs bland annat som 

STARK, SMIDIG, SKICKLIG och BETYDELSEFULL, något som för tankarna till ett demokratiskt och 

modernt tänk där krigföring inte anses vara en lyckad utrikespolitik. En del fokus läggs på slaget 

vid Lund mot danskarna. Där beskrivs Karl på ett positivt vis ha genomgått STORA 

ANSTRÄNGNINGAR för att få ihop den svenska hären som skulle stå emot danskarna. I övrig 

betonas hans fredliga handlingar som positiva, bland annat det faktum att han av GOD 

GRANNSÄMJA erbjöd sig att gifta sig med den danska prinsessan Ulrika Eleonora. I det stora 

hela går det att se en positiv bild till Karl XI:s utrikespolitik som för det mesta beskrivs som 

fredlig. Tittar man på hur skolan och samhället förändrades under 1900-talets mitt så går det att 

se att läroboken i det här fallet följer den allmänna synen om vad läroböcker ska främja. Zander 

menar att ”i de skolutredningar som ägde rum under andra världskriget betonades framför allt 

vikten av att undervisningen skulle främja fredsfostran och kritiskt sinnelag samt att bekämpa 

                                                           
67 Ammert, N., 2008, s. 87.  
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de olika propagandistiska inslag som varit vanliga i både historia och religionsvetenskap i 

skolan.” 68 I fallet för Sveriges Historia så går det att se ett tydligt försök till att främja 

fredsfostran. I Historia för gymnasiet däremot, som inte använder sig av adjektiv för att 

förstärka eller försämra bilden av Karl XI:s utrikespolitik och krigshandlingar, kan vi dock ana 

ett försök till opartiskhet och ett försök att bekämpa att läroböckerna innehåller 

propagandistiska inslag.  

Tabell 14. Adjektiv som beskriver Karl XI:s utrikespolitik och 
krigsföring i Kjell Kumliens Sveriges Historia. 

  

Positiva adjektiv Negativa adjektiv Ej Fastställt 

Stora ansträngningar Påfrestande  

Fredlig Kunnat vara mildare  

God grannsämja   

Stark                         2   

Stort intresse   

Väl upprustad   

Smidig   

Klok   

Betydelsefull   

Skicklig   

Totalt Totalt Totalt 

11 2 0 

Källa: Kumlien, K., 1959.   

 

1990-tal 

I Tabell 15 och 16 här nedanför kan vi se utvecklingen av användandet av adjektiv för att 

beskriva Karl XI:s utrikespolitik och krigsföring under 1990-talet. Det som verkar vara den 

tydliga skillnaden som sker på 1990-talet är främst det minskade intresset och ett försök till att 

vara så neutral som möjligt. Vi har sett tidigare att antalet sidor och adjektiv minskat drastiskt 

i läroböckerna på 1990-talet när det gäller de båda kungarna. Intressant här är att de positiva 

fredliga aspekterna som lyftes fram under 1960-talet har försvunnit om man tittar på adjektiven. 

I Epos hittar vi bara ett exempel som beskriver Karl XI:s utrikespolitik som positiv, vilket är 

                                                           
68 Zander, U., 1991, s. 329. 
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STARK PRESTIGE. Karl XI:s utrikespolitik beskrivs vid ett tillfälle som BLODIGT i Historiens 

Spegel. I detta fall syftar författarna på slaget vid Lund år 1676. I övrigt används inte många 

adjektiv för att beskriva Karl XI:s utrikespolitik, något som ger texterna ett relativt neutralt 

intryck. 

Tabell 15. Adjektiv som 
beskriver Karl XI:s 
utrikespolitik och krigsföring i 
Sandberg, R. m.fl. Epos. 

  

Positiva 

adjektiv 

Negativa 

adjektiv 

Ej 

Fastställt 

Stark 

prestige 

 Myndig 

   

Totalt Totalt Totalt 

1 0 1 

Källa: Sandberg, M. m.fl., 
1996 

  

 

8.4 Karl XII som person  

1920-tal 

I tabell 17 och 18 nedan går det att se de adjektiv som användes för att beskriva Karl XII som 

person i mina källor från 1920-talet. Fäderneslandets Historia består som sagt av totalt 250 

sidor, varav 75 sidor ägnas åt stormaktstiden och 16 sidor åt Karl XII. I Svensk Historia hittar 

vi 325 sidor, varav 46 ägnas åt stormaktstiden och 11 ägnas åt Karl XII. Det första jag lägger 

märke till här är återigen skillnaden mellan de två olika läroböckerna. I Fäderneslandets 

historia hittar vi en otroligt väldigt inställning till Karl XII som person. Hela 25 av de 34 

adjektiven som används för att beskriva honom som person används för att lyfta fram hans 

positiva sidor. Generellt går det att se att han blir glorifierad som en krigarkonung med 

krigaregenskaper och hjältestatus. Många adjektiv som kan förknippas med de attribut som 

kännetecknar en bra krigare används för att beskriva Karl XII som person, bland dessa finns 

KÄMPARKRAFT, OBÖJLIG JÄRNVILJA, OBÖJLIG KRAFT, STÅNDAKTIG, IHÄRDIG och inte minst 

HJÄLTE och KRIGARE. Karl XII beskrivs även ha fått lära sig av sin mor att vara GUDFRUKTIG, 

något som får en positiv ton då de lyfts upp i samband med att han fått lära sig att vara TROFAST 

och MILD. Under Karl XII:s tid så var även religionen viktig i samhället, något som även det 

Tabell 16. Adjektiv som beskriver 
Karl XI:s utrikespolitik och 
krigsföring i Oredsson och 
Anderssons Historiens Spegel.  

  

Positiva 

adjektiv 

Negativa 

adjektiv 

Ej Fastställt 

 Blodig  

Totalt Totalt Totalt 

0 1 0 

Källa: Oredsson, S. & Andersson, 
L., 1996.  
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gör att gudfruktighet tolkas som något positivt. Vi har även sett tidigare att faktum att Karl XI 

var religiös lyftes fram som något positivt. Även vissa negativa aspekter lyfts fram hos Karl 

XII. Vi kan bland annat se i exemplet nedan att det faktum att han är ung och att detta medför 

vissa negativa egenskaper lyfts fram som en svaghet. Ordet UNG har vid många tillfället 

framstått som svårt att tyda huruvida det använts hur en positiv eller negativ aspekt. I det här 

fallet går det dock att tyda att UNG ges en negativ innebörd då det medför FRIKOSTIGHET.  

Men då någon viss tid för konungens myndighet ej var i Karl XI:s testamente fastställd, 

kom man snart på den tanken att påskynda myndighetsförklaringen; i synnerhet var adeln 

benägen härför, ty det hoppades av den UNGE, FRIKOSTIGE konungen vinna eftergift i 

reduktionen.69 

Det finns även ett sammanhang där UNG används som inte går att tyda huruvida det 

används för att främja en negativ eller positiv sida hos Karl XII utan helt enkelt bara 

används för att beskriva att han är just ung. Detta går att se i exemplet nedan. 

Enligt Karl XI:s testamente övertogs förmynderskapet av den UNGE konungens farmor.70 

Liknande exempel går även att hitta i Svensk Historia. Vid ett tillfälle beskrivs Karl XII som en 

UNG och OERFAREN VILDHJÄRNA, något som ger intrycket av att UNG i det här sammanhanget 

är något negativt. Ett annat exempel beskriver dock enbart Karl XII som ung utan att ge något 

intryck huruvida detta skulle anses vara negativt eller positivt. 

Hos Karl XI lyftes hans brist på kunskaper och att han var lättpåverkad fram som svagheter. 

När det gäller Karl XII går det att se att han är en motsats till sin far, så pass mycket att det lyfts 

fram som något negativt. I exemplet nedan går det att tyda att han är allt för EGENSINNIG och 

SJÄLVRÅDIG i och med att egenskaperna lyfts fram som ”men” till andra positiva egenskaper.   

Han visade tidigt en OMUTLIG RÄTTSKÄNSLA och SANNINGSKÄRLEK men där jämte 

SJÄLVRÅDIGHET och EGENSINNE.71   

Till skillnad från Karl XI som person, som målades upp tämligen negativt, så ges ett positivt 

hjälteintryck av Karl XII. Just i Fäderneslandets Historia ser vi att bilden av Karl XII till stor 

del stämmer överens med de rådande åsikterna i det samtida Sverige. Som vi tidigare har 

diskuterat så var en positiv inställning på stormaktstiden något som även Fäderneslandets 

Historia har. Ammert menar även att från 1900 fram till omkring 1920 så präglades 

                                                           
69 Odhner, C.T., 1923, s. 108. 
70 Ibid. 
71 Ibid. 
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läroböckerna av en ljus beskrivning av krig där det sågs som äventyrligt.72 Detta är även det 

något som vi finner i denna lärobok då de positiva egenskaper som lyfts fram kring Karl XII 

som person är förknippade med hans roll som hjälte och krigare.  

Tittar vi däremot på Svensk Historia så ser vi en relativt nedtonad bild av Karl XII. Återigen så 

används färre adjektiv för att beskriva kungen som person. Vi kan därför ana ett försök till 

opartiskhet från Rydfors sida. Han beskrivs även i Svensk Historia som en härdad krigarhjälte, 

men absolut inte i samma utsträckning som i Odhners lärobok. Vi ser även viss kritik till Karl 

XII där han beskrivs som VILD, OERFAREN och FARLIG. Vi kan se att Fäderneslandets Historia 

målar upp en nationalromantisk hjältebild av Karl XII som person, något som inte Svensk 

Historia gör. Då en positiv inställning till stormaktstiden och en nationalromantisk bild av, i 

synnerhet Karl XII, efterfrågades under denna period så är det förståeligt varför Odhners 

lärobok behåll sin popularitet på marknaden under en så pass lång tid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
72 Ammert, N., 2008, s. 87.  
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Tabell 17. Adjektiv som beskriver 
Karl XII:s personlighet i Clas 
Theodore Odhners Fäderneslandets 
Historia.  

  

Positiva adjektiv Negativa 

adjektiv 

Ej Fastställt 

Lätthet att lära Ung Ung         

Gudfruktig Barnslig  

Trofast             2 Vild  

Mild Inbunden  

Omutlig 

rättskänsla 

Sluten  

Sanningskärlek   2 Självrådig  

Oböjlig kraft Egensinne  

Rättvis Frikostig  

Ståndaktig   

Rättrådig   

Hjälte                  3   

Frejdad   

Ihärdig                 2   

Krigare                2   

Fredlig   

Hänförande   

Oböjlig järnvilja   

Kämparkraft   

Sorgfälligt 

undervisad 

  

Totalt Totalt Totalt 

25 8 1 

Källa: Odhner, C.T., 1923.   

Tabell 18. Adjektiv som beskriver Karl 
XII:s personlighet i Aron Rydfors 
Svensk Historia.  

  

Positiva 

adjektiv 

Negativa 

adjektiv 

Ej 

Fastställt 

Hjälte Farlig Ung              

Självrådig Oerfaren  

Härdad           2 Vildhjärna  

Krigarliv Ung   

Totalt Totalt Totalt 

5 4 1 

Källa: Rydfors, A., 1927.   
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1960-tal 

Gällande Karl XI gick det att se några mindre skillnader mellan 1920-talets läroböcker och 

1960-talets. När det kommer till Karl XII:s personlighet ser vi dock genast en rätt så rejäl 

skillnad i hur han gestaltas i läroböckerna. Mängden text och adjektiv har bara minskat en aning. 

I Sveriges Historia hittar vi 450 sidor, varav 73 sidor om stormaktstiden och 13 sidor om Karl 

XII. I Historia för Gymnasiet finns det totalt 549 sidor, varav 46 sidor ägnas åt stormaktstiden 

och 12 sidor ägnas åt Karl XII. De stora skillnaderna ser vi dock i skildrandet av Karl XII som 

person. I Fäderneslandets Historia såg vi en väldigt positiv inställning till Karl XII som person 

och speciellt hans egenskaper som fick honom att framstå som en bra krigare. Vi ser genast här 

nedanför, i tabell 19 och 20, att det i Sveriges Historia och Historia för Gymnasiet målas upp 

en betydligt mer negativ bild av Karl XII än tidigare. Mindre fokus läggs på hans egenskaper 

som krigare och han beskrivs istället som en VILD, STYVSINT, OFÖRSTÅNDIG, GÅTFULL och 

FÖRTEGEN GOSSEKONUNG. Båda dessa läroböcker målar upp en betydligt mer negativ än positiv 

bild av Karl XII som person, även fast det finns vissa positiva egenskaper som lyfts fram. Att 

han är MAKTVILLIG beskrivs som något positivt. I sammanhanget kritiseras han för sin 

OÅTKOMLIGHET och GÅTFULLHET för att det sedan nämns att det så småningom skulle visa sig 

att han ärvt fädernesläktens KRAFT och MAKTVILJA. De flesta av dessa positiva egenskaper är 

dock inte längre starkt förknippade med hans krigaregenskaper. Han lyfts inte längre fram som 

en krigare med hjältestatus, utan det är istället hans vilja, självsäkerhet och rättrådighet bland 

annat som lyfts fram som positiv. Karl XI:s religiösa inställning hade tidigare lyfts fram som 

något positivt i denna bok (del 8.1), detsamma gäller Karl XII där även han beskrivs som 

GUDFRUKTIG. Enkelheten gick i 1960-talets läroböcker över till att vara något positivt, det såg 

vi i exemplet med Karl XI på sida 22. Detta går även att hitta hos Karl XII då han jämförs med 

sin far. Utdraget nedan är exempel på detta. 

Den unge konungen var liksom sin far RÄTTRÅDIG och GUDFRUKTIG, BLYG i sitt 

uppträdande, ENKEL i sin livsföring.73 

Detta kan mycket väl vara ett resultat av den samhällsförändring som skedde i Sverige under 

mitten av 1900-talet. Både första och speciellt andra världskriget hade satt sin prägel på 

befolkningen och krig var inte längre något som ansågs vara värt att glorifiera. Karl XII hade 

även blivit en symbol förknippad med nazismen. Det national-ideologiska historiebruket, där 

krigarkungar fått stort utrymme, såg en rejäl nedgång i popularitet under denna period och i och 

                                                           
73 Bäcklin, M. m.fl., 1962, s. 182. 
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med socialdemokraternas långa tid vid makten så kom historieskrivningen att bli allt mer 

demokratisk.74 Genom att titta på användandet av adjektiven i läroböckerna under denna 

tidsperiod så går det att se att utvecklingen följer den allmänna diskussionen i samhället där 

hyllandet av gamla krigarkonungar tappade mark för att ersättas med mer demokratiska 

värderingar. 

Tabell 19. Adjektiv som beskriver 
Karl XII:s personlighet i Kjell 
Kumliens Sveriges Historia.  

  

Positiva 

adjektiv 

Negativa 

adjektiv 

Ej 

Fastställt 

Kraft Vild Ung 

Maktvilja Oåtkomlig  

 Gåtfull        2  

 Icke lugn  

 Icke 

förståndig 

bedömning 

 

 Förtegen  

Totalt Totalt Totalt 

2 7 1 

Källa: Kumlien, K., 1959.   

 

 

 

1990-tal 

Precis som tidigare gällande Karl XI så ser vi ett drastiskt minskat intresse kring stormaktstiden 

och dess kungar i form av antalet sidor som behandlar tidsperioden. I Epos finns totalt 582 

sidor, varav 26 sidor handlar om stormaktstiden och 5 sidor om Karl XII. Historiens Spegel 

består av 346 sidor, varav 14 sidor ägnas åt stormaktstiden och 7 sidor åt Karl XII. 

Läroböckerna ger ett relativt opartiskt intryck där inte många adjektiv används för att beskriva 

Karl XII som person. De enda exemplen som går att hitta är adjektiv används för att beskriva 

                                                           
74 Zander, U., 1991, s. 327. 

Tabell 20. Adjektiv som beskriver Karl 
XII:s personlighet i Bäcklin, M m.fl. 
Historia för Gymnasiet.  

  

Positiva 

adjektiv 

Negativa 

adjektiv 

Ej Fastställt 

Rättrådig Gosse-konung Soldatkung 

Gudfruktig Blyg Ung 

Viljestark Styvsint  

Självsäker Inbunden  

Religiös Oemottaglig 

för råd 

 

Enkel Gåtfull  

Flärdfri Förtegen  

 Känslokyla  

 Ensam  

Totalt Totalt Totalt 

7 9 2 

Bäcklin, M. m.fl., 1962.   
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Karl XII som person är då han i Historiens Spegel vi ett tillfälle på ett aningen negativt vis 

benämns som UNG och att detta möjligtvis skulle kunna vara en börda. I övrigt används UNG 

vid ett tillfälle i varje lärobok för att helt enkelt beskriva att han är det, utan att ge någon ställning 

till huruvida det är negativt eller inte. Det går som sagt även här att se att läroböckerna följer 

den syn som råder i samhället under tidsperioden. Läroböckerna är tämligen opartiska och 

lägger större vikt på samhället i stort än just enskilda konungars egenskaper. Det går alltså att 

se en tydligare neutralitet och ett minskat intresse kring både Karl XI och Karl XII i 1990-talets 

historieböcker.  

Adjektiv som beskriver Karl XII:s 
personlighet i Sandbergs, R. m.fl. 
Epos.  

  

Positiva 

adjektiv 

Negativa 

adjektiv 

Ej 

Fastställt 

  Ung         

Totalt Totalt Totalt 

0 0 1 

Källa: Sandberg, R. m.fl., 1996.   

 

8.5 Karl XII Inrikespolitik 

1920-tal 

Gällande Karl XII inrikespolitik så verkar det vara det minst intressanta att kommentera bland 

de olika läroboksförfattarna. I läroböckerna från 1920-talet ser man visst intresse till att sätta 

färg på Karl XII:s inrikespolitik med hjälp av adjektiven, dock inte i överdrivet stor 

utsträckning. I Svensk Historia används inga adjektiv alls för att beskriva Karl XII:s 

inrikespolitik. I Fäderneslandets Historia däremot finns det dock några att titta på. Det målas 

upp en relativt negativ bild av Karl XII:s inrikespolitiska handlingar. Han beskriver bland annat 

Karl XII:s inrikespolitiska handlingar som VÅLDSAMMA och som skapar ett LIDANDE Sverige. 

Som vi tidigare har diskuterat så behövde läroböcker på 1920-talet vara positivt inställda till 

stormaktstiden för att kunna hävda sig på marknaden. Här ser vi en lärobok som, visserligen är 

extremt positiv till Karl XII som person och hans krigaregenskaper, men även väldigt negativt 

inställd till samme Karls inrikespolitiska handlingar. Den bild som går att tyda av Karl XII är 

en konung som besatt otroliga krigaregenskaper, men desto mindre bra egenskaper till att styra 

sitt land inrikespolitiskt. Samtidigt som Fäderneslandets Historia målar upp en national-

Tabell 22. Adjektiv som beskriver 
Karl XII:s personlighet i Oredsson 
och Anderssons Historiens Spegel.  

  

Positiva 

adjektiv 

Negativa 

adjektiv 

Ej Fastställt 

 Ung  Ung 

Totalt Totalt Totalt 

0 1 1 

Källa: Oredsson, S. & Andersson, 
L., 1996. 

  



39 
 

romantisk bild av Karl XII som krigshjälte, målas det även upp en bild av en kung som inte 

klarade av att leda sitt land och se till folkets bästa. Inte minst kan vi se det med Odhners egna 

ord att ”Sveriges behandlades såsom en BELÄGRAD stad”.75 Odhner beskriver även att Karl XII 

såg till så att Sveriges hjälpkällor blev UTSINADE, det vill säga att landets resurser började ta 

slut. Sverige beskrivs även vara drabbat av TUNGA BÖRDOR i och med Karl XII:s politik.  

Tabell 23. Adjektiv som beskriver Karl 
XII:s inrikespolitik i Clas Theodore 
Odhners Fäderneslandets Historia.  

  

Positiva 

adjektiv 

Negativa 

adjektiv 

Ej 

Fastställt 

 Berövat  

 Oklok  

 Tung börda  

 Missnöjt  

 Lidande  

 Utsinad  

 Belägrat  

 Våldsam  

Totalt Totalt Totalt 

0 8 0 

Källa: Odhner, C.T., 1923.   

 

1960-tal 

På 1960-talet fortsätter vi att se ett betydligt minskat intresse kring Karl XII:s inrikespolitiska 

handlingar. Endast två adjektiv används för att beskriva dem i Sveriges Historia, vilket går att 

se i tabell 24, medan inga används i Historia för Gymnasiet. Precis som inom de andra 

kategorierna så har intresset kring stormaktstiden och kungarna minskat en aning vid 1960-

talet. I detta fall ser vi dock en betydligt större minskning än på de andra kategorierna. Detta 

ger ett intryck av att läroböckerna är aningen mer opartiska än tidigare och mindre vikt läggs 

på de enskilda individernas egenskaper och handlingar. Det är svårt att dra några slutsatser här 

om vilken bild som försöks målas upp, men läroboksförfattarna lyfter i vilket fall fram det 

faktum att bättre bildningsmöjligheter skapades. Det negativa som omnämns är att Karl XII:s 

                                                           
75 Odhner, C.T., 1923, s. 120. 
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handlingar ledde till ett försämrat land överlag. Det går överlag att se här att intresset kring Karl 

XII har minskat en del i läroböckerna, vilket gör att de i det här fallet följer den allmänna 

utvecklingen i samhället. 

Tabell 24. Adjektiv som beskriver Karl XII:s 
inrikespolitik i Kjell Kumliens Sveriges 
Historia.  

  

Positiva 

adjektiv 

Negativa 

adjektiv 

Ej Fastställt 

Bättre bildning Försämrad  

Totalt Totalt Totalt 

1 1 0 

Källa: Kumlien, K., 1959.   

 

1990-tal 

Som vi sett tidigare i undersökningen så har intresset kring kungarna avtagit rätt så rejält kring 

1990-talet, något som vi även kan se här. I min undersökning finner jag inga adjektiv som 

används för att återspegla Karl XII:s inrikespolitiska handlingar i varken Historiens Spegel eller 

i Epos. Det går överlag då att säga att även på den här fronten så följer utvecklingen inom 

läroböcker den syn som råder i samhället under den här tidsperioden, det vill säga att det finns 

ett minskat intresse samt ett mer opartiskt tänkt gällande skrivandet av historieläroböcker.   

8.6 Karl XII utrikespolitik och krigföring 

1920-tal 

Precis som i alla andra fall i undersökningen så skiljer sig även här Fäderneslandets Historia 

från Svensk Historia. Där Fäderneslandets Historia beskriver kungarna på flera olika sätt så 

görs det tvärtemot i Svensk Historia. I Fäderneslandets Historia har jag, vid 20 tillfällen, 

lyckats hitta adjektiv som används för att beskriva Karl XII:s utrikespolitiska handlingar och 

krigsföring. I Svensk Historia hittade jag däremot ingen. Det är inte förvånande att just 

utrikespolitiken och krigsföringen porträtteras på ett positivt sätt av Odhner. Hans krigsföring 

beskrivs bland annat som ÖVERLÄGSEN och RASK som genomfördes UTAN ORO och med LUGN 

och BESLUTSAMHET. Hans framgångar förstärks även genom att bland annat beskriva att han 

blev GÄSTFRITT MOTTOGEN av bland annat turkarna. Men det är inte bara positiva saker som 

lyfts upp i Fäderneslandets Historia. Bland annat beskrivs han som ÄVENTYRLIG och OAKTSAM. 
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Ett resultat av allt hans krigande resulterar även i att Sverige blir BLOTTAT på folk. I detta fall 

verkar det inte som att Sverige blir just blottade och sårbara mot andra länder utan som att 

Odhner menar att det svenska folket blivit utarmat som ett resultat av Karl XII:s krigande. Detta 

går att se i exemplet nedan. 

Från hemmet erhölls ringa hjälp, ty landet var UTARMAT och BLOTTAT på krigsdugligt 

folk.76  

Det går dock att se att även när det gäller skildrandet av Karl XII:s utrikespolitik och krigföring 

så lever Fäderneslandets Historia upp till de förväntningar som ställdes på en lärobok i början 

av 1900-talet, det vill säga en positiv inställning till stormaktstiden och krigarkungar. Något 

som är intressant att ha i åtanke är dock att Karl XII:s inrikespolitik inte beskrevs speciellt 

positivt i denna bok. Det är främst när det handlar om krigsrelaterade saker där Karl XII målas 

upp väldigt positivt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
76 Odhner, C.T., 1923, s. 112. 
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Tabell 25. Adjektiv som beskriver 
Karl XII:s utrikespolitik och 
krigsföring i Clas Theodore Odhners 
Fäderneslandets Historia.  

  

Positiva 

adjektiv 

Negativa 

adjektiv 

Ej 

Fastställt 

Utan oro Vådlig  

Lugn Äventyrlig    2  

Beslutsam    2 Oaktsam  

Rask              3 Blottat           2  

Tveklös Utarmat        2  

Överlägsen   

Segerrik        2   

Väl rustad   

Skicklig        2   

Gästfritt 

mottagen 

  

Lysande   

Totalt Totalt Totalt 

16 8 0 

Källa: Odhner, C.T., 1923.   

 

1960-tal 

På 1960-talet ser vi faktiskt här en rätt så stor förändring i hur Karl XII målas upp. Hans 

utrikespolitik och krigsföring målas inte längre upp med samma positiva inslag som tidigare, 

vilket går att se i tabell 26 och 27. Däremot lyfts fler negativa aspekter än tidigare upp kring 

kungen sett till antalet positiva aspekter. Visserligen beskrivs han fortfarande som LYSANDE när 

det kommer till dessa handlingar, men läsaren får även bilden av en TRAGISK, OLYCKLIG och 

VÅLDSAM kung som även med en negativ klang beskrivs som krigisk. Överlag verkar även 

intresset för Karl XII ha minskat och det går även här att se ett ökat försök från författarnas sida 

att hålla sig opartiska i sitt historieberättande. I min hypotes förväntade jag mig en allt mer 

negativ bild kring Karl XII:s krigshandlingar, något som även bekräftas i denna undersökning. 

Någon större skillnad gick inte att se gällande Karl XI från 1920-talet till 1960-talet. När vi 

tittar på Karl XII har dock betydligt mer hänt. Kanske kan detta ha att göra med just det faktum 
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att han blev en mycket mer politiskt laddad person än Karl XI, samt att han överlag var mer 

krigsinriktad än sin far och på sätt har det lagts mer möda på att tona ner bilden av denna 

krigarkung?  

Tabell 26. Adjektiv som beskriver Karl 
XII:s utrikespolitik och krigsföring i 
Kjell Kumliens Sveriges Historia.  

  

Positiva 

adjektiv 

Negativa 

adjektiv 

Ej Fastställt 

Lysande        3 Olycklig  

Storslagen Lång 

frånvaro 

 

Allvarlig Våldsam  

 Tragisk  

 Krigisk  

Totalt Totalt Totalt 

5 5 0 

Källa: Kumlien, K., 1959   

 

1990-tal 

Precis som i de andra fallen så har intresset kring stormaktstiden minskat på 1990-talet, 

samtidigt tydligare tecken på opartiskhet har växt fram bland läroböckerna. I 1990-talets 

läroböcker är det återigen väldigt få adjektiv som används för att beskriva Karl XII:s 

utrikespolitiska handlingar och krigsföring. Det som nämns positivt gällande Karl XII i det här 

fallet hittar vi i Epos, där det nämns att han hade en STARK PRESTIGE. I övrigt så används två 

adjektiv i negativt syfte som beskriver Karl XII som FARLIG och KATASTROFAL. I Historiens 

Spegel används det ännu färre adjektiv än i Epos och det enda exempel som jag fann i den 

läroboken beskrev Karl XII:s utrikespolitik som BLODIG. Det går alltså även här att se ett tydligt 

minskat intresse kring Karl XII och ett ökat försök från författarnas sida att vara opartisk, något 

som överensstämmer med de krav som växt fram på läroböcker från mitten fram till den senare 

delen av 1900-talet.  

 

 

Tabell 27. Adjektiv som beskriver 
Karl XII:s utrikespolitik och 
krigföring i Bäcklin, M m.fl. 
Historia för Gymnasiet.  

  

Positiva 

adjektiv 

Negativa 

adjektiv 

Ej 

Fastställt 

Lysande Utan större 

värde 

 

Totalt Totalt Totalt 

1 1 0 

Bäcklin, M. m.fl., 1962.   
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Tabell 28. Adjektiv som beskriver 
Karl XII:s utrikespolitik och 
krigföring i Sandberg, R m.fl. Epos.  

  

Positiva 

adjektiv 

Negativa 

adjektiv 

Ej Fastställt 

Stark 

prestige 

Farlig  

 Katastrofal  

Totalt Totalt Totalt 

1 2 0 

Källa: Sandberg, R. m.fl., 1996.   

 

9. Sammanfattning 

Undersökningen visade att Karl XI:s personliga egenskaper lyftes fram som överlag rätt så 

negativa i läroböcker från 1920-talet. I den dominerande läroboken Fäderneslandets Historia 

användes 15 av de 19 adjektiv som jag fann i undersökningen för att lyfta fram negativa 

egenskaper hos den svenske kungen. Zander menar dock att en positiv inställning till 

stormaktstiden och dess kungar var nödvändig för att nå framgång på läromedelsmarknaden 

under denna tidpunkt. I den här undersökningen går det dock att se att det i Fäderneslandets 

Historia syn även ges en relativt negativ bild av Karl XI. Den andra boken som undersöktes var 

Svensk Historia av Aron Rydfors, en bok som skulle visa sig ha mer likheter med 1990-talets 

läromedel än 1920-talets. Antalet adjektiv i läroboken är tämligen få och boken ger ett relativt 

opartiskt intryck av historieskrivningen, något som kom att bli populärt under 1990-talet. I 

1960-talsläroböckerna går det att se en förändring i skildrandet av Karl XI:s personlighet. 

Flertalet negativa aspekter kring Karl XI lyfts fortfarande fram men balanseras nu med betydligt 

fler positiva aspekter. Ett minskat intresse kring Karl XI går även att spåra vid den här 

tidpunkten, då antalet sidor som vigs åt honom har minskat en aning sett till 1920-talet. Framåt 

1990-talet sker dock de större förändringarna. I 1990-talets läroböcker har både informationen 

och adjektiven som berör Karl XI minskat drastiskt. Det går vid den här tidpunkten att se en 

relativt opartisk historieskrivning som inte lägger någon större vikt på att främja Karl XI:s 

egenskaper eller Karl XI överhuvudtaget.  

Tabell 29. Adjektiv som beskriver 
Karl XII:s utrikespolitik och 
krigsföring i Oredsson och 
Anderssons Historiens Spegel.  

  

Positiva 

adjektiv 

Negativa 

adjektiv 

Ej Fastställt 

 Blodig  

Totalt Totalt Totalt 

0 1 0 

Källa: Oredsson, S. & Andersson, L., 
1996. 
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När det kommer till Karl XI:s inrikespolitiska handlingar så visar undersökningen att en relativt 

negativ bild målas upp av honom i Fäderneslandets Historia. Här beskrivs han bland annat som 

sträng och godtycklig. I Svensk Historia däremot får Karl XI:s inrikespolitik ett mer positivt 

framställande där han beskrivs som vårdande och plikttrogen gentemot det svenska folket. 

Under 1960-talet är det en relativt negativ bild som byggs upp kring Karl XI:s inrikespolitik. 

Återigen är det främst på 1990-talet som en större förändring visar sig. Det skrivs inte längre 

lika mycket om Karl XI och avsaknaden av adjektiv för att ge färg på kungen lyser i sin 

frånvaro. Läroböckerna på 1990-talet framstår som sagt som relativt opartiska.  

När det gäller utrikespolitiken och krigsföringen så används inte många adjektiv för att belysa 

dessa egenskaper eller händelser från Karl XI:s sida. Ammert menar att läroböckerna i början 

av 1900-talet präglades av en ljus beskrivning av krig där det sågs som äventyrligt. 77 Detta gick 

dock inte att se i Karl XI:s fall. Endast tre adjektiv som användes i Fäderneslandets historia 

beskriver Karl XI:s utrikespolitiska handlingar, varav två positiva (fredlig, samt lång fredstid), 

och en negativ (lättpåverkad). Att det inte finns speciellt mycket att hitta om Karl XI gällande 

hans utrikespolitiska handlingar och krigsföring kan helt enkelt bero på att han inte var 

inblandad i överdrivet många krig och saknade de krigaregenskaper som ansågs vara 

eftersträvansvärda i början av 1900-talet. På 1960-talet går det dock att se en större förändring, 

i alla fall i en av böckerna. I Historia för Gymnasiet fann jag inga adjektiv som hjälpte till att 

beskriva Karl XI:s utrikespolitiska handlingar och krigsföring. I Sveriges Historia däremot lyfts 

hans utrikespolitik fram som något positivt. Här målas han upp som en fredlig, stark, klok och 

betydelsefull man som visade god grannsämja. Undervisningen på 1960-talet skulle främja 

fredsfostran, vilket kan vara en bidragande faktor till att Karl XI:s fredliga utrikespolitik lyfts 

fram som positiv i den här läroboken. På 1990-talet tar dock även detta område samma 

utveckling som de andra, det vill säga att det finns ett minskat intresse och inte lika många 

adjektiv används för att beskriva hans handlingar. Ett försök till att vara opartisk går att ana. 

Gällande Karl XII så visade undersökningen en positivt uppbyggd bild av honom som person 

på 1920-talet, vilket skiljer sig från intrycket som ges av Karl XI under samma tidpunkt och 

istället stämmer överens med den allmänna synen och förväntningen på läroböcker för 1920-

talet. Visserligen skiljer sig även här Fäderneslandets Historia med Svensk Historia, men i den 

förstnämnda som dominerade marknaden under en väldigt lång tid så ser vi en tydligt positiv 

bild av Karl XII där främst hans krigaregenskaper lyfts fram. Omkring 1960-talet har det skett 

                                                           
77 Ammert, N., 2008, s. 87.  
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en ännu stor förändring i hur Karl XII:s personliga egenskaper framställs gentemot Karl XI. 

Bilden har ändrats till en relativt negativ sådan och beskriver en styvsint, känslokall och 

förtegen kung istället för en skicklig krigarhjälte. Några positiva aspekter kring Karl XII lyfts 

dock fortfarande fram, skillnaden är att dessa nu syftar på bland annat hans mod och rättrådighet 

och inte på hans krigar-och hjälteegenskaper. Det går alltså att säga att bilden av Karl XII har 

fortsatt att utvecklas i den riktning som samhället har. Kring andra världskriget blev Karl XII 

en symbol förknippad med nazismen, något som gjorde att man i samhället tog större avstånd 

från honom. Ett glorifierande av krig var inte heller längre aktuellt efter andra världskriget. I 

den här undersökningen går det att se att båda dessa saker verkar ha haft ett tydligt inflytande i 

hur Karl XII framställs i läroböcker. På 1990-talet ser vi även här en stor minskning i antalet 

sidor som behandlar Karl XII samt även betydligt färre adjektiv för att beskriva honom, vilket 

ger läroböckerna ett relativt opartisk intryck. 

Inrikespolitiken verkar vara det minst intressanta hos Karl XII. Redan på 1920-talet nämns det 

inte överdrivet mycket kring det. Svensk Historia använder sig inte av några adjektiv för att 

sätta färg på hans inrikespolitik. I Fäderneslandets Historia däremot hittar vi 8 exempel. Alla 

dessa används i negativt syfte och beskriver bland annat ett lidande land. Det är 

anmärkningsvärt att se att Karl XII, av samma författare, beskrivs med så många positiva 

adjektiv när det kommer till hans personliga egenskaper, men gällande hans inrikespolitik så 

blir han starkt kritiserad. Fäderneslandets Historia är som sagt känd för en positiv bild av Karl 

XII och läroböcker överlag krävde en positiv bild av stormaktstiden och dess krigarkungar för 

att lyckas på marknaden. Detta verkar dock enbart gälla krigaregenskaper och eller egenskaper 

som lätt kan målas upp med en national-romantisk bild. Kanske var det så att man såg förbi 

Karl XII:s brister på den inrikespolitiska plattformen för att bilden av honom som krigarhjälte 

mer än nog övervägde för dessa brister? Omkring 1960-talet ser vi i alla fall ett aningen minskat 

intresse för Karl XII:s inrikespolitik. Färre sidor skrivs om Karl XII och endast två adjektiv 

används för att beskriva inrikespolitiken här. På 1990-talet finner jag inga exempel som 

kommenterar hans inrikespolitik. Precis som med Karl XI så ser man en ökad opartiskhet och 

minskat intresse för individuella gestalter vid den här tidpunkten.  

Slutligen har vi då Karl XII:s utrikespolitik och krigsföring. Här ser vi återigen en positiv bild 

på 1920-talet. Här målas bilden av en överlägsen, skicklig, och beslutsam Karl fram som 

gästfritt blir mottagen av bland annat turkarna. Främst verkar det som att hans stora framgångar 

i krig är grunden till denna positiva bild. På 1960-talet ser vi dock en rätt så väntad förändring 

även här. Som tidigare nämnt var det inte längre aktuellt att glorifiera krig efter andra 
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världskriget, något som går att se i den här undersökningen. Det används färre beskrivande 

adjektiv under den här tidpunkten och intrycket är desto mer negativt. Att Karl XII var en 

lysande strateg lyfts fram som positivt, men mycket mer än så nämns inte om hans krigsföring. 

Istället beskrivs hans utrikespolitik som olycklig, våldsam, tragisk och krigisk. På 1990-talet 

går det att spåra samma utveckling som i de andra fallen. Ett minskat intresse och, vad som 

verkar, en ökad opartiskhet bland författarna till läroböckerna, något som kan tros vara 

resultatet av vad som faktiskt efterfrågas i läroböckerna på 1990-talet. Vid 1920-talet 

efterfrågades en ljus och äventyrlig bild på krig och stormaktstiden. På 1990-talet däremot 

efterfrågas en mer opartisk bild som inte främjar krig och propaganda, något som går att se i 

denna undersökning.  

Gällande min tes så stämmer några delar överens med fynden i min undersökning och några 

inte. Jag förväntade mig en tydligare skillnad i framställande av Karl XII jämfört med Karl XI, 

vilket stämde överens med mina fynd. Det gick att spåra en betydligt större förändring i 

framställandet av Karl XII mellan 1920- och 1960-talet än vad det gick att göra med Karl XI, 

även om skildrandet av Karl XI också den hade förändrats. Jag förväntade mig även en relativt 

positiv bild av Karl XII på 1920-talet. Detta stämde till viss del då hans personlighet och 

utrikespolitik lovordades rätt så rejält. Dock fann jag även relativt stark kritik mot hans 

inrikespolitik under denna period. Jag förväntade mig en allt mer negativ bild av Karl XII efter 

andra världskriget, något som visade sig stämma i min undersökning. På 1990-talet förväntade 

jag mig att se en allt mer negativ bild kring Karl XII:s krigaregenskaper. Det jag fann i min 

undersökning var att inte mycket kommenterades gällande hans krigaregenskaper. Istället 

målade författarna upp en relativt opartisk bild av Karl XII utan att beskriva hans egenskaper 

med hjälp av adjektiv.  

Gällande Karl XI hade jag förväntat mig att de få krigsmoment han var inblandad i skulle få 

mer utrymme och belysas med mer positivitet på 1920-talet. Detta stämde inte överens med 

mina fynd då Karl XI:s krigaregenskaper och krigsföring överlag inte färgades speciellt mycket 

med hjälp av adjektiv. Istället målades en relativt negativ bild av Karl XI som person upp. 

Omkring 1960-talet förändrades bilden av Karl XI en aning mer än jag hade förväntat mig. Fler 

positiva aspekter lyftes fram, men ungefär samma mängd negativa aspekter kvarstod sedan 

1920-talet. Kanske kan detta vara på grund av att bilden av Karl XI redan var relativt negativ 

och att den på så vis gällande den biten inte förändrades så stort. Jag förväntade mig även en 

mer positiv bild kring hans reformer och inrikespolitik på 1960-talet. Detta visade sig inte 

stämma utan läroböckerna visade fortfarande en negativ bild av en hård, sträng och hänsynslös 
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inrikespolitik från Karl XI:s sida. Jag trodde dock att intresset skulle vara större kring hans 

inrikespolitiska handlingar och reformer än utrikespolitiken och krigsföringen, något som 

visade sig stämma i min undersökning. Fram mot 1990-talets slut förväntade jag mig en 

positivare bild av Karl XI än Karl XII. Här ser dock skildrandet av de båda kungarna relativt 

lika ut. Intresset för dem har överlag minskat, mindre utrymme finns ägnat åt dem och 

författarna ger ett relativt opartiskt intryck kring de båda kungarna med endast ett fåtal använda 

adjektiv.  
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