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Del 1 

1.1 Inledning 

Den historiska läroboken har spelat en viktig roll i samhället och i undervisningen under lång 

tid. Läroboken speglar den samtid den skrevs i och innehållet i läroboken styrdes av det 

rådande politiska synsättet och samhällsklimatet. Förr hade läroböckerna och ämnet historia 

en uppfostrande roll kopplat till den tidens politiska åskådning. Idag ska pedagoger förmedla 

ett kritiskt förhållningssätt till eleverna. Trots att undervisningen förändrats så har läroboken 

fortfarande en dominerande ställning för lärare och upplägget av kurser i historia. 

   Klas- Göran Karlsson skriver i Niclas Ammerts bok Att spegla världen att läroboken 

används som ett maktmedel då lärobokens innehåll och utformning påverkas av den historiska 

kontext den skrevs i samt att den påverkas av rådande politiska styre, ideologi eller social 

ordning. Läroboken fungerar både som återskapande och omskapande enligt Karlsson. 

Läroboken säger mer om den tid den är skriven i än den tid den handlar om. Karlssons 

undersökning resulterar i att läroboken på så sätt har ett dubbelt förhållande till makten. Å ena 

sidan är läroboken en orsak eller upphov till makten samtidigt är den också ett resultat och 

verkan av makten.
1
  

  Historia fyller djupa existentiella behov skriver Johansson i sin bok Kampen om historien 

samt att behovet av historia varierar beroende på vilken tid vi lever i och hur vårt samhälle ser 

ut just då. När vi människor går igenom tider av förändring och uppbrott ökar vårt behov av 

historia särskilt hos de klasser eller grupper som inte var/är härskande.
2
 Behovet av historia 

var till en början viktig för arbetarkollektivet eftersom de var den klassen i samhället som 

hade det sämst både ekonomiskt och socialt.
3
 I samband med att arbetarna började organisera 

sig vaknade det kollektiva medvetandet. Arbetarkollektivet har gjort den snabbaste klassresan 

av alla sociala grupper i samhället under 1900-talet och för mig vore det intressant och 

spännande att se hur och när de förändringarna började synas i läroböckerna i historia. 

 

 

 

                                                           
1
 Karlsson, Klas-Göran ”Läroboken och makten- ett nära förhållande”, i Ammert, Niclas (red.) (2011) Att spegla 

världen. Läromedelsstudier i teori och praktik s. 43-49 
2
 Johansson Roger (2001).  Kampen om historien. Ådalen 1931. s. 42-43. Lund: BTJ Tryck AB 

3
 I min undersökning använder jag begreppet arbetarkollektiv endast i samband med de områden jag 

undersökt. Det speglar inte arbetarkollektivet i andra historiska händelser eller processer. 
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1.2 Syfte  

   Historiskt sett har läroböckerna haft en stor betydelse i skolundervisningen och en central 

plats i det pedagogiska arbetet för det flesta lärare. De historiska läroböckerna är 

betydelsefulla för den inlärning som sker i skolan och historieämnet får därmed en avgörande 

plats för vår syn på världen och vår plats och roll i den. Läroböcker förklarar och beskriver 

varför samhället ser ut som det gör. Syftet med arbetet är att undersöka förändringen av hur 

arbetarna framställs och har framställts i läroböckerna under en åttio års period. För att 

begränsa och enklare redogöra för mitt syfte har jag valt att koppla det till historiska strider 

där arbetarna varit involverade. Jag vill i min undersökning även ge en bild av vem arbetaren/ 

arbeterskan var kopplat till förändring över tid utifrån undersökta läroböcker.  

 

1.3 Frågeställningar och problemformulering 

Det som är intressant och viktigt för min undersökning är förändringen av hur den historiska 

bilden av arbetarkollektivet har förändrats över tid utifrån historiska läroböcker. Arbetarna har 

gjort en snabb klassresa under 1900-talet och jag är intresserad av när och hur förändringarna 

började spegla sig i läroböckerna.  

För att besvara mitt syfte har jag tagit hjälp av följande frågeställningar:  

1) Hur framställs de utländska arbetarna i samtliga områden jag undersökt?  

2) Hur framställs de svenska arbetarna i samtliga områden jag undersökt? 

3) Hur framställs arbetaren/ arbeterskan i de historiska läroböckerna?  

4) Hur har bilden av arbetarna förändrats över tid utifrån ovan nämnda frågeställningar?  

 

1.4 Metod och material  

Jag har valt att undersöka historiska läroböcker skrivna under 1900-talet. Att jag valt att 

undersöka läroböcker är för att jag själv undervisar i historia och använder mig av den 

historiska läroboken som utgångspunkt i min undervisning. Det som är intressant för mig i 

min uppsats är att undersöka vilken historia som förmedlas samt har förmedlats i läroböckerna 

i ett historiskt perspektiv. Böckerna jag undersökt är läromedelsböcker för gymnasiet med 

fokus på läroböcker i allmän historia. I min uppsats har jag undersökt en bok per decennium. 

För att begränsa tidsaspekten har jag valt att göra avstamp i varje decennium från 1920-talet 

till 1990-talet. Jag har valt att studera hur arbetarna lyfts fram kopplat till politiska strider och 

konflikter. Den fackliga och socialistiska kampen har varit betydelsefull eftersom de fick en 

organisatorisk roll för arbetargruppen. I det svenska perspektivet har jag valt Ådalen som strid 
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kontra den ryska revolutionen. Ådalen är en betydelsefull händelse i ett svenskt historiskt 

ideologiskt perspektiv för både arbetarkollektivet och samhället i stort. Ryska revolutionen är 

i sin tur betydelsefull som en epokgörande konflikt. Jag har medvetet valt dessa områden på 

grund av att de var stora politiska händelser samt att de fick stor social påverkan på 

framförallt arbetarna som jag fokuserar på i min undersökning. Det ger ingen fullständig bild 

men ger en indikation på hur det förändrats och täcker in de viktigaste aspekterna för att jag 

ska kunna besvara mina frågeställningar och ge en bra bild av mitt undersökningsområde. 

   Därefter har jag valt att undersöka vem arbetaren/arbeterskan är samt i vilken utsträckning 

och på vilket sätt de beskrivs och skildras utifrån läroböckerna under en åttio års period. Det 

stora tidsspannet beror delvis på att jag ska kunna göra relevanta jämförelser samt att 

arbetarna inte skildrades i stor utsträckning i de äldre historieläroböckerna. Jag har bearbetat 

det material jag haft till mitt förfogande genom att metodiskt gå igenom varje bok och 

koncentrerat mig på de valda temaområdena och texterna.  Eftersom jag gör en kvalitativ 

analys har sidantalet och valda områdens omfattning och utrymme varit sekundärt i min 

undersökning. Det hade varit spännande och intressant att analysera bilderna men det hade 

gjort undersökningsområdet för stort och svårt att greppa. Som teoretisk analysmodell har jag 

använt mig av Klas-Göran Karlssons definitoner av historiebruk. Jag är intresserad av hur 

olika bruk av historia speglar sig i läroböckerna samt i vilken stor utsträckning de gör det i 

förhållande till de områden jag undersökt.  

 

1.5 Översikt av undersökta läroböcker 

Jag har valt att studera vad författarna ger för orsaker till vad som skrivits i läroböckerna och 

vad de fokuserat på. Anledningen till att jag gör detta är att det i sin tur kan ge en bild och 

förklaring till varför vissa historiska delar har uteslutits och det i sin tur kan påverka resultatet 

av min undersökning. Den här rubriken vill jag också koppla till skolämnet historia. Där 

redogör jag för de förändringar som ämnet historia genomgått och hur den politiska kontexten 

påverkat innehållet i böckerna.  

 Falks lärobok skriven 1922 har ingen förklaring till urvalet av innehåll. Boken ger en 

allmän och överskådlig bild av händelserna i Europa och världen. Boken fungerar mer 

som en uppslagsbok som levererar fakta. Gäller även böckerna skrivna 1933 och 1946. 

 

 I Falks bok skriven 1933 står det att det fanns vissa krav på begränsning av lärostoffet 

och därför har författaren valt att utesluta mindre viktiga data och fakta särskilt vad 
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gäller den politiska historien och krigshistoria. Vissa saker tas upp i andra 

sammanhang skriver han och den svenska historien behandlas inom samhällsläran och 

därför finns den inte med i hans bok.    

 

 I Jacobsons bok skriven 1944 har författaren valt att reducera revolutionära händelser. 

Ingen mer förklaring ges. Jacobson ger en allmän översiktlig bild. 

 

 Bäcklins lärobok från 1954 ger en mer detaljerad bild av historien jämfört med de 

äldre läroböckerna. 

 

 I Kumliens bok från 1963 har avgränsningar och anpassningar gjorts till kursplaner 

och timantal. Den allmänna och nordiska historien har synkroniserats vilket har lett till 

ett minskat textutrymme. 

 

 Fokus i Hildingssons bok skriven 1972 ligger på den ekonomiska, sociala, politiska 

och tekniska utvecklingen under 1800-1900-talen.  

 

 Graningers bok från 1983 finns ingen inledning utan boken består av ett antal essäer 

som slagits ihop till en gymnasiebok.  

 

 I Alla tiders historia skriven av Bergström från 1996 läggs störst vikt på 

efterkrigstiden. Boken ger en bred och allmän framställning av olika historiska 

skeenden och händelser.  

1.6 Tidigare forskning   

 Läroboksstudier är ett relevant område att undersöka i förmedlingen av historia och 

historiebruk. Idag finns mycket forskning kring läroböcker och det i sig visar på hur viktig 

läroboken är och har varit. Genom läroböcker kan vi skaffa oss en uppfattning om det dåtida 

samhället som de skrevs i samt vilken uppfattning läroboksförfattarna präglades av. 

Läroböckerna säger alltså någonting om den kontext de kommit till i och kontexten kan vara 

en viktig del i förklaringen till varför läroböckerna ser ut på ett visst sätt. Vad gäller 

läroboksforskningen är det intressant att studera vilken betydelse och påverkan den haft inom 

skolan samt vilken historisk bild den förmedlar utifrån den tid den är skriven. Andra viktiga 

områden vad gäller studier kring läroböcker är vilken historia som brukades i olika tider och 
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för vem och vad samt hur det i sin tur speglas i läroböckerna. Arbetarkollektivet kom att spela 

en viktig och betydelsefull roll under 1900-talet. Därför är det intressant att undersöka hur och 

när innehållet i läroböckerna började förändras samt hur arbetarkollektivet skildras och 

framställs i läroböckerna och vilken betydelse de fick för sin samtid. I min undersökning 

framstår därför två områden. Den ena är läroboksforskning och den andra är hur arbetarna 

framställs övergripande i läroböckerna utifrån de strider jag studerat. Nedan redogör jag för 

ett litet urval av tidigare forskning kopplat till mitt undersökningsområde. 

 

1.7 Forskning kring läromedel och arbetarkollektivet 

Det som är intressant för min studie är Linderborgs undersökning av hur arbetarkollektivet 

och den politiska socialismen framställs i läromedelsböckerna i relation till sin samtid under 

1900-talet. Linderborg har studerat 27 läroböcker och kommer fram till att läroböcker var 

påverkade av den samhälleliga kontext som de skrevs i. Läroböckerna skrivna under perioden 

1920-1950 nämner socialdemokratin men de lyfts inte fram på något tydligt sätt. Vändningen 

kom på 1950-talet där socialdemokratin i läroböckerna får en allt mer framträdande roll vilket 

i sin tur påverkar hur mycket arbetarkollektivet lyfts fram i läroböckerna. Dock betonar 

Linderborg att läroböckerna samtidigt hyllar klassamarbete och entreprenörskap som var 

borgerliga ideal. Den största förändringen i läroböckerna skedde på 1960-och 1970-talen där 

socialdemokratin framställs som skapare av det moderna Sverige.
4
 Typiskt för 

läromedelsböcker författade under 1980- och 90- talen är att de först och främst lyfter fram de 

ekonomiska kriser som präglat de decennierna. Samt betonas också klassamarbetet och 

fredliga reformer inom arbetsmarknaden som var typiska för den svenska modellen.
5
  

    Linderborg skriver att socialdemokratin gav arbetarna en identitet genom att sammanlänka 

dem till den historiska bondeklassen. De menade att arbetarna utgick från bonden och 

bondens roll i historien samt att reformisen senare kom att bli ett resultat av länken mellan 

arbetarklassen och bonden. Synen på bonden varierade inom partiet. Bonden framställdes som 

frihetsälskande men inom partiet var man inte överens om han skulle framställas som 

reformistisk eller revolutionär.
6
 Annat som är intressant för min uppsats är Linderborgs studie 

om kvinnans/arbeterskans osynliga roll inom SAP. Att jag nämner det är att i de senare 

läroböckerna i historia, från 1960-talet, påverkades av den socialistiska regeringen och 

                                                           
4
 Linderborg, Åsa (2001). Socialdemokraterna skriver historia. Historieskrivning som ideologisk maktresurs 

1892-1970.  S. 405-406. 
5
 Ibid s.407-408 

6
 Ibid s. 234-242 
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samhällsklimatet. Den historia som skrevs inom SAP lyfter fram mannen medan kvinnan får 

en undanskymd plats. Det är egentligen inte förrän 1980-talet förändringen märks då kvinnan 

får en större betydelse inom partiet och partiets historia.
7
 

 

1.8 Lärobokens betydelse och förändring i undervisningen historiskt 

Niclas Ammert är en annan forskare som studerat läroböcker och dess inflytande på 

undervisningen. I sin bok Det osamtidigas samtidighet kommer han fram till att 

läroboksanvändningen dominerar och har en central position i undervisningen i skolan.
8
 De 

svenska läroböckernas innehåll har traditionellt styrts av nationella planer som anvisats av 

staten. Vidare skriver Ammert att studier har visat att anvisningarna i de nationella planerna: 

har speglat den tid de verkar i och den tidens historiesyn och samhällssyn. Ammert hänvisar 

till historiedidaktikern Sven Södring Jensen där denne menar att samhället sätter avtryck i 

både undervisningsplaner och läroböcker. Än idag har läroboken en central plats i skolans 

undervisning. Ammerts studie av läroboken är viktig eftersom den visar att läroboken 

påverkar den historia vi förmedlar vidare till eleverna.
9
   

 

1.9 Historiebruk i ett kronologiskt perspektiv 

En annan undersökning som är intressant för min uppsats är Ulf Zanders avhandling 

Fornstora dagar, moderna tider om hur historiebruk använts av samhällen och individer för 

att på så sätt rättfärdiga sina åsikter i olika historiska frågor. Zanders analys visar att 

historiebruk har varit viktigt i den bemärkelsen att människan har använt sig av historien för 

att legitimera sina handlingar eller åsikter i olika frågor under vissa tidsperioder. Zander ger 

en bild av hur samhället genomgick en förändring från det nationalistisk- ideologiska 

historiebruket till så småningom en kombination av olika historiebruk till ett icke-bruk av 

historia under socialdemokraternas regering. Förändringen började redan efter det första 

världskriget då man ville lyfta fram bondens roll i den svenska historien. Under 

mellankrigstiden fick historiska kungar och hjältar stå tillbaka för det nya idealet till förmån 

för arbetarnas och böndernas roll i historien. Engelbrektupproret och bilden av Engelbrekt 

                                                           
7
 Linderborg, Åsa (2001). Socialdemokraterna skriver historia. Historieskrivning som ideologisk maktresurs 

1892-1970. Stockholm: Bokförlaget Atlas. . s. 371-372.   
8
 Ammert, Niclas (2008). Det osamtidigas samtidighet. Historiemedvetande i svenska historieläroböcker under 

hundra år. Lund/Uppsala: Sisofys Förlag. s. 16-17. 
9
 Ibid. s. 26 
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kom att spela roll för socialdemokraternas politiska historiebruk under mellankrigstiden. 

Bonden sågs som en frihetshjälte och i hans anda borde folket fortsätta att strida för sin frihet.  

   Under socialdemokraternas regeringstid kombinerades det objektiv-vetenskapliga 

historiebruket och det socialdemokratiska ideologiska historiebruket. Arbetarna hade lyfts 

fram som en viktig faktor i den svenska historiens utveckling och påverkan på samtiden. Den 

största förändringen av historiebruk kom att ske efter andra världskriget då fokus låg på 

demokrati och fred. Den snabba moderniseringen av samhället kom att få den tidigare svenska 

historien att framstå som mindre betydelsefull för att förstå samtiden skriver Zander. Intresset 

för ämnet historia hade minskat bland politikerna och ansågs inte vara avgörande för de 

politiska besluten. En annan följd av politikers ointresse för historia ledde till att det 

existentiella bruket av historia försvagades. Historiebruk och historia har haft stor betydelse 

för utformandet av det nya modernare Sverige som skulle präglas av demokrati och social 

rättvisa.
10

  

 

1.10 Tidigare forskning kring händelserna i Ådalen 1931 

   I Roger Johanssons studie om händelserna i Ådalen diskuterar han vilken betydelse och roll 

Ådalen konflikten kom att spela i Sverige, för arbetarna och läroböckernas innehåll ur ett 

historiskt perspektiv. Jag nämner ett par saker han kommit fram till i sin undersökning som är 

relevanta för min studie. Johansson skriver att de politiska partierna tolkade Ådalen för sina 

egna syften. Att Ådalen lyser med sin frånvaro i läroböckerna fram till 1970- talet har att göra 

med den socialdemokratiska synen på Ådalen. Det i sin tur beror på att SAP, med Per- Albin 

Hansson som ledare, menade att konflikten i Ådalen berodde på en rad olyckliga 

omständigheter. Bakgrunden till Ådalen låg i kristiderna som orsakat nöd samt i det politiska 

klimatet under 30-talet. Den här synen accepterades inom partiet. Vidare skriver Johansson att 

det dröjde till 1970- talet innan Ådalen nämns i de historiska läroböckerna. Johansson menar 

att det berodde på att den socialdemokratiska bilden av Ådalen utmanades av vänstern i slutet 

på 60-talet eftersom socialdemokratin anklagades för att ha glömt att folkhemmet fötts som ett 

resultat av Ådalen. Andra orsaker till att Ådalen nämns i läroböckerna från 70-talet är att man 

vill ge en bild av det dåtida samhället och motsättningarna mellan partierna samt hur 

socialdemokratin kom till makten 1932 och deras reformpolitik och utbyggnad av välfärden 

som en följd av Ådalen. Johansson avslutar med att det förmodligen var vänstervågen under 

                                                           
10

 Zander, Ulf (2001). Fornstora dagar. Moderna tider. Lund: Nordic Academic Press.  s. 69-78, 131-138, 228-
237, 288-293, 315-340. 
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1970-talet som förde in Ådalen i läroböckerna samt att det blev viktigt att lyfta fram Ådalen 

som ett exempel på den sammanhållning som fanns inom arbetarkollektivet.
11

  

 

1.11 Disposition 

Uppsatsen inleds med ett avsnitt där anledningen till valda ämnen beskrivs samt syfte, 

problemformulering och frågeställningar. Vidare under det första avsnittet redogör jag för 

metod och material och en kort beskrivning av varje lärobok jag undersökt. Därefter redogör 

jag för metod och material. Uppsatsen fortsätter sedan med tidigare forskning kring 

läroboksstudier och studier av arbetare samt uppsatsens avgränsningar. Som bakgrund 

redogör jag för historieämnets förändring under 1900-talet och lärobokens betydelse i skolan i 

ett historiskt förändringsperspektiv.  

  Under del 2 har jag studerat strider kopplat till arbetarnas kamp samt hur de framställs i 

läroböckerna. Jag har valt att dela in mina områden i egna teman för att underlätta 

resonemanget och analysen för läsaren. Striderna jag valt att undersöka är fackförening, den 

politiska socialismen, den ryska revolutionen och Ådalen samt hur arbetaren/arbeterskan 

framställs i läroböckerna över tid.  I min analys börjar jag med fackföreningsrörelsen, den 

politiska socialismen, Ryska revolutionen, Ådalen och sist arbetaren/arbeterskan. Sist i 

analysdelen har jag undersökt hur arbetarna framställs utifrån de läroböcker jag undersökt 

kopplat till förändring över tid. Jag har valt att göra en sammanfattning av den gjorda 

analysen efter varje tema för att underlätta för läsaren. Vissa saker kan komma att upprepas 

eller lappa över varandra vilket jag är medveten om. För att ge en så tydlig helhetsbild som 

möjligt är det nödvändigt inom vissa områden. Som avslutning i del 3 görs en 

sammanfattning av uppsatsens resultat och analys och här redovisas de intressantaste 

slutsatserna.  

 

1.12 Avgränsning 

Jag har gjort vissa avgränsningar i min uppsatsundersökning som i sin tur kan påverka 

resultatet. Jag har valt att analysera den färdiga produkten, det vill säga läroboken, och inte 

processerna kring lärobokens tillkomst. Det i sin tur fångar inte hela förloppet kring hur 

arbetarna lyckades förbättra sin position. Dock anser jag läroböckerna ger ett bra underlag för 

min studie och undersökning av valda områden. Jag har valt att inte ha med bilder då 

                                                           
11

 Johansson, Roger (2001). Kampen om historien. Ådalen 1931. Sociala konflikter, historiemedvetande och 
historiebruk 1931-2000. Lund: BTJ Tryck AB. s. 446-453 
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undersökningsområdet blir för stort. Jag har även valt att inte ha med arbetarbarnen i min 

undersökning av samma anledning som bilderna men också på grund av att det inte står så 

mycket om dem i läroböckerna. Jag har valt att fokusera på historiska strider därför anser jag 

inte att det är relevant att ha med arbetarbarnen i uppsatsen då de inte var aktiva deltagare i 

dessa strider. Jag är också medveten om att urvalet av strider kan i sin tur påverka resultatet 

då jag utesluter vissa historiska händelser. Dock anser jag att det jag fokuserat på i min 

undersökning täcker viktiga aspekter på hur arbetarkollektivet framställs i dessa strider och 

ger en bra bild av mitt undersökningsområde.   

 

1.13 Teoretisk utgångspunkt: Historiebruk 

Historiebruk har brukats och utnyttjats av olika samhällen och grupper för att exempelvis 

rättfärdiga sina värderingar eller politiska åskådningar. Jag har använt mig av historiebruk 

som teoretisk analysmodell i min undersökning. Klas- Göran Karlsson skriver i sin bok 

Historien är nu om definitionen historiebruk. Karlsson menar att historiebruk handlar om hur 

vi använder och brukar historia i samhället för olika syften som i sin tur ska gagna den grupp 

som brukar historien. Vidare skriver Karlsson att det är vanligt att flera sorters historiebruk 

kan förekomma samtidigt. Historiebruk är intressant för min studie i den avsikten jag vill 

undersöka vilken/vilka historiebruk som använts samt hur de använts i läroböckerna för att 

legitimera gällande åskådningar inom det valda tidsspannet. 

 

Definition av begreppet historiebruk enligt Klas- Göran Karlsson: 

- Vetenskapligt historiebruk: Detta bruk är först och främst något historievetenskapen ska 

arbeta med och innefatta källkritik. De ska försöka återskapa och tolka det förflutna samt ta 

reda på vad som faktiskt hände. Detta bruk förekommer framförallt bland historiker av olika 

slag samt historielärare.
12

 

 

- Existentiellt historiebruk: Det existentiella historiebruket kan användas för att till exempel 

förstärka en identitet. Med identitet menas nationell tillhörighet och etnicitet. Tydligast märks 

det existentiella historiebruket bland folkgrupper som varit utsatta för övergrepp. De 

erfarenheter folkgruppen upplevt förenar den utsatta gruppen ännu mer.
13

  

 

                                                           
12

 Karlsson, Klas-Göran (2004). ”Historiedidaktikens teori”. Historien är nu. Lund: Studentlitteratur. s. 54-55. 
13
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- Moraliskt historiebruk: det moraliska historiebruket innefattar många olika aspekter. Det kan 

vara att man vill framföra kritik mot de som har makten i samhället, ifrågasätta vissa 

versioner av historia och belysa andra. Det moraliska historiebrukets syfte är framförallt att 

granska och kritisera och lyfta fram orättvisor som skett i historien mot till exempel utsatta 

grupper i ett samhälle.
14

 

 

- Ideologiskt historiebruk: Ideologiskt historiebruk är väldigt vanligt. Den går ut på att genom 

att lyfta fram historia rättfärdigar och legitimerar sin egen ideologi och de beslut man fattat 

samt kritiserar och ifrågasätter andras ideologi och beslut.
15

  

 

- Politiskt- pedagogiskt historiebruk: i det politiskt- pedagogiska historiebruket jämför man 

historiska händelser med nutiden. Vad gäller de politiska besluten används detta historiebruk 

för att jämföra, kritisera och legitimera beslut. När det gäller det pedagogsiska är syftet att vi 

ska lära oss att fatta beslut utifrån historiska liknande händelser som finns i nutiden.
16

 

 

- Kommersiellt historiebruk: Historia används i kommersiellt syfte för att sälja produkter.
17

 

  

- Icke-bruk av historia: Historia används inte för att legitimera samhället eller någon ideologi. 

Orsaken kan vara att det finns mycket negativt i det förflutna och i historien som man inte vill 

lyfta fram.
18

 

 

 

 

 

 

                                                           
14
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1. 14 Bakgrund 

Skolämnet historia- förändring under 1900-talet 

   Skolämnet historia har genomgått stora förändringar under 1900-talet. Fram till slutet på 

1800-talet skulle ämnet historia förmedla och ingjuta vissa nationella värderingar samt väcka 

rätta fosterlandskänslan hos eleverna.
19

 I början på 1900-talet var historiedebatten intensiv då 

diskussionerna handlade om att historieämnet präglades av konservativa och nationalistiska 

tankar. Efter första världskriget skulle historieämnet förmedla samhällets utveckling och 

tankar om fred istället för krig. Ett annat mål i undervisningsplanen från 1919 var att lägga 

grunden för en ”sund fosterlandskänsla och god samfundsanda” skriver Åström. Debatterna 

och diskussionerna kring vilken historia som skulle förmedlas fortsatte under 1930-talet men 

påverkade inte undervisningsplanen i någon större utsträckning. Under 1900-talet fick historia 

stå tillbaka i undervisningstid till förmån för samhällskunskap. Det konservativa synsättet 

levde kvar under mellankrigstiden.
20

 Läroboksforskningen har visat att de konservativa 

läroboksförfattarna fortfarande under 1940- och 50 talen hade ett visst inflytande och grepp 

om den svenska undervisningslitteraturen.
21

 Efter 1945 började ämnet genomgå förändringar 

men det gick långsamt. Efter andra världskriget skulle ämnet fortfarande behandla nationen 

och kulturarvet men ämnet fick en bredare syn då eleverna också skulle skolas in i ett 

europeiskt och globalt perspektiv. Diskussionerna och debatterna fortsatte mellan 1945 och 

1960. 1960-talet betraktas som förändringens tid i ämnet historia. Under 60-talet skulle en 

mer modern, praktisk och samtidsinriktad historia förmedlas. I det nya samhället som skapats 

skulle man vara stolt över samtiden och inte som tidigare stolt över att vara svensk och 

nordbo. Eleverna skulle fostras till kritiska, solidariska och toleranta elever. Både skolan och 

ämnet förändrades. Läroboksforskningen har visat att det skedde en snabb förändring inom 

ämnet då historiedebatterna var intensiva samt att perspektiven ändrades från ett 

nationalistiskt till ett internationellt perspektiv samtidigt var förändringen seg och utdragen 

och släpade efter den historiska forskningen. Dock kom historieämnet att skiljas från 

samhällsläran senare under 1960-talet. Intresset för skolhistoria ökade bland svenska forskare 

och debattörer under 60-talet då man ansåg att historia borde betraktas ur ett kritiskt 

perspektiv. Forskning har visat att ämnet historia gick mer mot det objektiva perspektivet och 

                                                           
19

 Åström, Henrik (2013). Norden, nationen, historien. Perspektiv på föreningarna Nordens 
historieläroboksrevision 1919-1972. Lund: Nordic Academic Press. s. 54-55 
20
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21
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inte som tidigare det ideologiska perspektivet. Den utveckling som skolämnet historia 

genomgått fram till 1970-talet bör betraktas ur sin samhällskontext.
22

  

 

Del 2- Läroboksanalys  

2.1 Fackföreningar och strejk 

Fackföreningsstriden får inget större utrymme i Falks bok från 1922 och Falks bok från 1933.  

Falk fokuserar på den europeiska fackföreningsrörelsen som uppstod i samband med 

industrialiseringen. Arbetarna levde under hemska förhållanden på fabrikerna där de hade 

långa arbetsdagar och dåliga löner. I kampen mot arbetsgivaren slöt sig arbetarna sig samman 

i fackföreningar och använde sig av strejk gentemot arbetsgivaren senare kom de att ansluta 

sig till den socialistiska rörelsen. Arbetarna lyckades genomföra sina krav på bättre 

levnadsvillkor såsom reglerad arbetstid och kortare arbetsdagar. Arbetarna beskrivs som ett 

kollektiv som med gemensam kraft ville förändra sin situation. Arbetarna skildras som en 

utsatt grupp men samtidigt ges dem en positiv bild. Den positiva bilden bestod i när arbetarna 

insåg att sammanslutningar inom gruppen skulle gagna dem i längden. Genom samarbete fick 

dem en viktigare och starkare position i samhället och arbetarna beskrivs som en kraft som 

ökade på kraven på samhället och förändringar för alla.
23

 Å ena sidan vill läroboken inte ge 

arbetarna något större erkännande och utrymme eftersom samhället fortfarande var påverkat 

av det konservativa synsättet men det gick inte att negligera arbetarna som kollektiv då en del 

reformer hade genomförts för att förbättra deras levnadssituation. Å andra sidan kan det ha 

funnits en viss oro från det konservativa samhället att det skulle kunna leda till revolution, 

uppror eller försök till radikala samhällsförändringar som de styrande helst ville undvika. 

   Vidare skriver Falk att arbetarna fick det bättre efter första världskriget i form av reglerad 

arbetstid och lagar som skyddade dem. Vi den här tiden var de flesta arbetare fackligt 

anslutna. Socialdemokraterna hade bildat sin första minoritetsregering med Hjalmar Branting 

i spetsen. Regeringen blev dock kortvarig men gav partiet ett visst uppsving. I det 

socialdemokratiska partiets partiprogram stod just klasskampen i centrum. Dessa faktorer kan 

till viss del ha påverkat författaren att lyfta fram det fackanslutna arbetarkollektivets kamp.
24

  

                                                           
22

 Åström, Henrik (2013). Norden, nationen, historien. Perspektiv på föreningarna Nordens 
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   I Falks bok från 1933 har det inte skett några större förändringar vad gäller innehåll eller 

utrymme av fackföreningsstriden och arbetarna. Båda böckerna ger i princip samma bild. En 

skillnad mellan Falks böcker är att Falk i den här läroboken tydligt visar på arbetarnas ökade 

politiska betydelse under 1900-talet. Han förklarar det som en följd av befolkningsökningen 

och att allt fler människor blev industriarbetare. Det här tillägget i läroboken kan ha att göra 

med att arbetarna genom fackföreningsrörelsen lyckats stabilisera sig i samhället och att de 

blev fler och fler till antalet eftersom många fler identifierades som industriarbetare med 

gemensamma intressen samt att fackföreningens politiska betydelse inte längre gick att 

förneka.
25

 Under 1930-talet förändrade socialdemokraterna sin politik och genomförde en rad 

sociala reformer vilket i sin tur kan ha påverkat innehållet i läroboken. 

   I Jacobssons lärobok från 1946 förmedlas bilden av arbetarna som offer både som ensam 

individ och grupp men nämns inte i någon större utsträckning. Läroboken förmedlar negativa 

tankar och en negativ bild som sen förvandlas till en positivare bild när arbetarnas kamp ger 

resultat och gehör. Arbetarna själva tar tag i de problem som orsakats av den industriella 

revolutionen och av arbetsgivarna som utnyttjade dem i fabrikerna då tillgången på billig 

arbetskraft var god.
26

  Fackföreningarnas betydelse lyfts fram i Jacobsson lärobok som ett 

viktigt led i de förbättringar som gjordes men det var de fackanslutna arbetarna som var 

drivande för förändringar och reformer i samhället. En förändring i den här läroboken är att 

Jacobsson inte framställer fackföreningsrörelsen lika negativt som i Falks böcker. När boken 

skrevs hade andra världskriget varit över i cirka ett års tid. Sverige hade lyckats hålla sig 

utanför kriget och den svenska industrin tog fart under en socialdemokratisk regering vilket i 

sin tur fortsatte att stärka fackföreningens roll i samhället eftersom SAP och fackföreningarna 

hade inlett ett samarbete.
27

 Å ena sidan väljer läroboksförfattaren att inte lyfta fram den 

fackliga kampen mer än nödvändigt. Å andra sidan är det tydligt att läroboken släppt igenom 

en del betydande historiska förändringar som påverkats av fackföreningarna och arbetarna 

tillsammans. Genomgående i de här tre läroböckerna är det nationalistiskt-ideologiska 

historiebruket tydligt då man först och främst skulle vara stolt över att vara svensk samt stolt 

över den svenska historien. Fackföreningen hade ingen viktig betydelse i den svenska 

historien men trots det kunde läroboksförfattarna inte utesluta fackföreningarnas stigande 

betydelse för den stora massan vilket även nämns i läroböckerna. 

                                                           
25
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   I Bäcklins lärobok från 1954 ges en liknande bild av fackföreningsstriden som i de äldre 

böckerna men den har fått ett större utrymme i läroboken. Precis som i Jacobssons bok 

skriven 1946 är det arbetarkollektivet själva som tar initiativ genom organisering i 

fackföreningsrörelsen och därmed orsak till de förändringar som kom att bli resultat av detta. 

Likväl kan man säga att den negativa bilden vänds till en positiv bild av arbetaren och 

arbetarens kamp i böckerna från 20-30-40-och 50 talen. De fackanslutna arbetarna framställs 

som grupp på nationell nivå. I boken nämns också att arbetarna kom att spela en viktig och 

betydelsefull roll i de flesta länder där fackföreningarna fick fotfäste. Det var arbetarna som 

grundade fackföreningarna trots motstånd från de konservativa myndigheterna och därför 

anslöt sig arbetarna till socialistiska läror. Till en början var de konservativa inte villiga att 

förändra samhället eller arbetarnas situation då det skulle påverka det borgerliga samhället.
28

  

I de flesta länder blev fackföreningsrörelsen en betydelsefull maktfaktor.  Två viktiga 

förändringar som gjordes för arbetarkollektivet var inrättandet av 1 maj som arbetarnas 

demonstrationsdag och 8 timmars arbetsdag. Fackföreningsstriden ges en mer utförlig bild 

jämfört med tidigare. Det kan ha att göra med att Sverige fram tills 50-talet hade en stabil 

socialdemokratisk regering som lyfte arbetarkollektivets kamp för ett rättvisare samhälle samt 

att samarbetet mellan arbetarkollektivet, socialism och fackförening ledde till positiva 

förändringar. Arbetarkollektivet ges en viktig roll men själva händelsen kring 

fackföreningsstriden är ungefär densamma som de äldre böckerna.
29

 Många läroboksförfattare 

kan fortfarande ha haft en konservativ syn på samhället men det kan ha varit svårt för dem att 

utesluta eller minska på fackföreningsrörelsens betydelse i Europa. Den svenska 

fackföreningsrörelsen och fackföreningsarbetaren lyser med sin frånvaro. Det nationalistiskt- 

ideologiska historiebruket som hyllar klassamarbete, den individuella friheten och 

entreprenörskap finns även med i Bäcklins lärobok. 

   I Kumliens lärobok från 1963 sker vissa förändringar. Den första är att det ansågs naturligt 

att arbetaren organiserade sig i fackföreningar. Det beror på, skriver Kumlien, att många 

arbetare innan industriella revolutionen var anslutna i skråväsendet. Skråväsendets uppgift var 

bland annat att agera för bättre löner och bättre arbetsförhållanden. Här ges en orsak till varför 

arbetaren organiserade sig i fackföreningar. Fackföreningarna fick en liknande betydelse som 

skråväsendet. Vidare står det i Bäcklins lärobok att det tog tid innan fackföreningarna fick 

ordentlig fotfäste. De första som bildade fackförening var verkstadsarbetarna 1851 men 
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fackföreningarna erkändes inte förrän 20 år senare.
30

 Fokus i de föregående böckerna har 

legat på de utländska fackföreningarna och fackanslutna arbetarna. För första gången nämns 

nu den svenske fackföreningsarbetaren och beror förmodligen på de förändringar som skedde 

inom ämnet historia under 1960-talet där fokus skulle ligga på samtidshistoria samt att man 

ville lyfta fram arbetarnas betydelse i samhällsutvecklingen. De arbetare som anses vara en 

viktig faktor i utvecklingen av fackföreningsrörelsen är den svenske metallarbetaren. I slutet 

på 1800-talet ökade motsättningarna och fler och fler fackföreningar bildades som senare 

tillsammans bildade förbundet Landsorganisationen, LO. De drev igenom ett kollektivavtal 

1905 som gynnade arbetarna. 1909 ägde Sundsvallsstrejken rum men det fick inte önskat 

resultat för arbetarna. Trots att strejken blev ett nederlag kan det vara så att man ville markera 

att det inte var ett bra sätt att lösa konflikter på utan att man istället skulle ta lärdom av det 

och söka lösa problem och konflikter på fredlig väg. Som en konsekvens av det inledde LO 

och SAP ett samarbete. Fackföreningens egentliga roll från början var praktisk och inte 

politisk som den kom att bli senare. Den svenska och utländska fackföreningsrörelsen 

genomgick ungefär samma utveckling. De använde sig av samma metoder för att markera sin 

ståndpunkt, det vill säga strejk. Förmodligen har det att göra med att utvecklingen som skedde 

i England kom att påverka övriga Europa inklusive Sverige.
31

 Den här boken är en brytpunkt 

mellan det konservativa perspektivet och förändringen inom historieämnet som kom att ske på 

1960-talet. Perspektiv och fokus ligger på samförstånd, tolerans och stolthet över samtiden 

och inte äldre historia som var brukligt i de äldre böckerna. Kumliens lärobok genomsyras av 

ett objektivt icke-bruk av historia där fokus låg på samtidshistoria. Det menas med att de 

förändringar historieämnet genomgick på 1960-talet fokuserade på det dåvarande samhället 

och dess utveckling. Den synen på historien infördes av socialdemokraterna redan efter andra 

världskrigets slut. Hänvisningen till den äldre historien blev mindre relevant jämfört med 

tidigare. 

   Hildingssons lärobok från 1974 förmedlar bilden av fackföreningsrörelsen som en 

konsekvens av de händelser som drabbade arbetarna under 1800-talet.
32

  De svenska 

fackanslutna arbetarna framställs på liknande sätt som de utländska och skildringen av 

fackföreningsstriden liknar den i Kumliens lärobok från 1963 vad gäller hur fackföreningarna 

och arbetarna tillsammans organiserade strejker samt att de ville förbättra arbetarkollektivet 

                                                           
30
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rättigheter på politisk väg.
33

  Under 1918 i Sverige röstade den konservativa majoriteten i 

riksdagen nej till allmän och lika rösträtt för både män och kvinnor. Det i sin tur ledde till 

hungerkravaller, upplopp och protester i flera städer som en följd av den ökade politiska 

spänningen där man krävde republik och en socialistisk regering. Ett nytt förslag om 

demokratisk rösträtt lades fram av regeringen och röstades igenom i första kammaren En 

faktor som kan ha bidragit till de våldsamma upploppen kan ha varit den ryska revolutionen 

som ägde rum 1917. Händelserna i Ryssland var fortfarande färska och det kan ha funnits en 

oro för liknande utveckling i Sverige och det ville man undvika. I samband med socialismens 

införande i Sverige nämns arbetarsonen August Palm som pionjär som kämpade för de 

svenska arbetarnas sak.
 34

  Han återkommer i de senare historieböckerna. Dock är han inte 

med i de äldre böckerna. En förklaring till att Palm inte lyfts fram i de äldre böckerna kan 

bero på att det inte fanns någon önskan att lyfta fram vanliga individer utan någon särskild 

härstamning, funktion eller att man helt enkelt inte ville lyfta fram arbetarnas kamp som en 

viktig del i historien och därmed inte heller ledande personer inom arbetarkampen. En annan 

förklaring kan vara att samarbetet mellan socialdemokratin och fackföreningarna hade lyft 

arbetarna och arbetarfrågan. I samband med uppbyggandet och införandet av folkhemmet har 

de svenska arbetarna både socialismen, det socialdemokratiska partiet och fackföreningarna 

att tacka. Min tolkning är att alla dessa faktorer tillsammans såg till att arbetarna fick 

rättigheter genom politisk kamp men samtidigt får arbetarna beröm då de kämpade för sin sak 

genom att engagera sig i olika organisationer. Att arbetarna och fackföreningsrörelsen syns 

mer kan också bero på de positiva förändringar som skedde till arbetarnas fördel och att det 

tydligare uttrycks i läroboken. Tydligt är att den samtid som hade byggts upp och det dåtida 

samhället var tack vare de händelser och den kamp som utfördes gemensamt av arbetarna, 

fackföreningarna och SAP. Under 70-talet drog en vänstervåg över Sverige och övriga 

världen och det i sin tur kan ha påverkat innehållet i Hildingssons lärobok för gymnasiet.  

   Fokus i Graningers lärobok, skriven 1983, ligger framförallt på den svenske fackarbetaren. 

Den utländske arbetaren har fått mindre utrymme i läroboken. Det kan bero på att större fokus 

lades på den inre politiska utvecklingen och historien samt den har störst betydelse för den 

historia som skulle förmedlas. De demokratiska rättigheterna får ett större utrymme i 

läroboken. Annat som är intressant att notera är att Graningers lärobok nämner att de tidiga 

arbetarföreningar som fanns på 1800-talet var liberala. En möjlig förklaring kan vara att man 

på så sätt vill markera att inga större förändringar skedde för arbetarna och fackföreningarnas 
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betydelse förrän fackföreningarna anslöt sig till socialdemokratin och att när samarbetet 

mellan dessa var ett faktum så blev de tillsammans med arbetarna en kraft att räkna med. 

August Palm nämns även här som en viktig figur i utvecklingen av den fackanslutne arbetaren 

som blev socialist.
35

 Sundsvallsstrejken 1879 ledde till att arbetarna lärde sig att organisera 

sig, solidarisera sig och skaffa strejkkassor. Det är tack vare detta samförstånd som det inom 

en snar framtid ledde till att samarbetet mellan dessa aktörer ledde till att partiet och facket 

kom i maktställning där de kunde påverka samhället och på så sätt förbättra den stora massans 

möjligheter till bättre liv.
36

 Jämfört med Hildingsson lyfter Graninger fackets betydelse efter 

Sundsvallsstrejken en nivå genom att framställa facket som den organisation som gav 

arbetarna rätt medel för att nå sina mål. De äldre böckerna fokuserar mer på arbetarnas 

livsförhållanden. Fackföreningens uppgift får en annan vinkling jämfört med innan.  

Tidigare sågs den inte som en politisk rörelse men detta har förändrats med de samtida 

böckerna. Att det blivit så kan bero på att man ville fortsätta stärka fackföreningens historiska 

betydelse i de samhällsförändringar som skett i samband med att arbetarna anslöt sig till dessa 

organisationer samt att man ville flytta fokus från arbetare till fackföreningen som orsak till 

reformer och förbättringar.  

   I Graningers bok ses arbetarna fortfarande som en kollektiv grupp anslutna till 

fackföreningarna. Den svenska fackföreningen genomgick en kris efter den ryska 

revolutionen ägt rum. De ryska socialistiska tankarna nådde Sverige med full kraft. Hur skulle 

man förhålla sig till Ryska revolutionen? Den kom att dela arbetarrörelsen i två delar. Skulle 

facket genomföra radikala och revolutionära strider eller skulle man söka medling på fredlig 

väg. Att fackföreningarna valde den reformistiska vägen kan ha att göra med att de svenska 

arbetarna och facken tidigare, innan revolutionens utbrott, ha blivit påverkade av den 

reformistiska utvecklingen som skedde i England och att det i längden ledde till samförstånd 

mellan parterna. En annan orsak kan ha varit då man såg konsekvenserna av den Ryska 

revolutionen.
 37

  Många av de konflikter som ägde rum under depressionen på 30-talet ledde 

till fler förbättringar. Läroboken förmedlar en bild av de tidigare generationernas kamp för 

lika rättigheter och ett drägligt liv kom att resultera i det samhälle vi har. Förändringen i 

läroboken märks tydligt i innehållet där bland annat de historiska kungarna och krigen inte får 

lika stor uppmärksamhet som tidigare.  
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   I Bergströms lärobok från 1996 nämns att det hos arbetarna fanns en önskan om bättre 

arbetssituation. Från de styrandes sida fanns en rädsla att det skulle leda till att deras position 

kunde hotas av människor som inte var lämpade att styra eller som inte hade kunskapen och 

erfarenheten. Den oro man kände gentemot den stora massa arbetare gjorde att de styrande 

ville få stopp på oroligheterna. Arbetare i Frankrike och Ryssland visade sitt missnöje mot de 

styrande genom våldsamma protester och aktioner.
 38

  Överlag ger Bergströms bok en 

översiktlig bild av fackföreningarnas utveckling i olika delar av världen. Det i sin tur kan bero 

på att man vill belysa att det fanns skillnader mellan länder och världsdelar och att den 

historiska utvecklingen inte sett likadan ut överallt. En annan orsak kan vara att det inte var 

lika viktigt att lägga fokus på just arbetarna och fackföreningarna som det var tidigare. 

Fackföreningarna var stabila och hade inflytande i samhället och därför flyttades fokus mot 

andra faktorer som ansågs vara viktigare eller mer aktuella i den samtid läroboken skrevs i. 

Under 1980- och 90-talen drabbades samhället och världspolitiken av en rad ekonomiska 

kriser. Det i sin tur kan ha påverkat utformningen och innehållet i läroböckerna och därför har 

fackföreningsstriden fått ett mindre utrymme och ett större fokus har lagts på de ekonomiska 

kriserna och andra världshändelser.  

 

Sammanfattning: I de äldsta böckerna från 1922 och 1933 får vi inte veta mycket om den 

svenske och utländske fackarbetaren. Båda böckerna är skrivna av samma författare vilket kan 

ha påverkat urvalet.  Jacobsons lärobok från 1946 beskriver arbetarnas förhållanden på ett 

liknande sätt som Falks två böcker från 1922 och 1933. 

Fackföreningsrörelsen finns med i alla de läroböcker jag studerat. I de äldre böckerna får de 

inget större utrymme. Den svenske fackarbetaren ser vi för första gången i läroboken från 

1963 skriven av Kumlien. I samtliga böcker ges fackföreningen en viktig betydelse för 

arbetarkollektivet. De två äldsta böckernas bild av fackföreningarna är mer åt det negativa 

hållet jämfört med de andra. Fackföreningarna får störst betydelse i de böcker som skrevs på 

60-70- och 80-talen. Här lyfts fackföreningarna, med de socialistiska arbetarna, som viktiga 

aktörer i samhällsutvecklingen. Läroböckerna mellan 1922-1954 lyfter inte fram 

fackföreningens betydelse på samma sätt som böckerna skrivna 1963-1983.  Tydligt är att 

rådande samhällsklimat haft ett inflytande i utformningen och innehållet av läroböckerna. 

Zander skriver att den äldre svenska historien fick mindre betydelse för att förstå samtiden. 

Därför syns förändringarna i läroböckerna eftersom de speglar det dåtida samhällets politiska 
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klimat. Åström skriver att forskning har visat att efter socialdemokratins maktövertagande och 

gick historieämnet mot ett mer objektivt- vetenskapligt historiebruk vilket också speglar sig i 

läroböckerna som lyfter fram samtiden 

 

2.2 Den politiska kampen och socialism  

   Socialismen i Falks lärobok från 1922 skildras som en negativ händelse eller skeende. 

Samhället var fortfarande konservativt i början på 1900-talet. Falk skriver att socialismens idé 

om jämlikhet och solidaritet för alla medborgare i samhället ledde till att det blev naturligt för 

arbetarna att ansluta sig till den socialistiska ideologin som såg till alla människors lika värde 

samt att den tog tillvara på deras intressen. Falk beskriver att socialister ansåg att det 

borgerliga samhället var något ont. Det konservativa, borgerliga samhället gav socialismen 

och arbetarna möjligheter till att vara med och påverka men att det fanns ett motstånd från 

vissa socialister som vägrade samarbeta eftersom de eftersträvade att kullkasta samhället helt 

och skapa nytt. Jag tolkar det som att Falk menar att det borgerliga samhället ville omhulda 

den stora massan men att de radikala politiska aktiva socialisterna inte var intresserade av ett 

samarbete. De reformer som genomfördes till förmån för arbetarkollektivet gjordes inom 

borgerliga samhällets ramar eftersom arbetarkollektivet hade växt i styrka. De borgerliga ville 

skydda den enskilda äganderätten och den individuella friheten och ansåg att för stor 

inblandning av staten endast skulle medföra en tillbakagång. Falk menar att socialistiska 

ideologin förespråkade att arbetarna skulle sluta sig samman och därför blev det naturligt för 

arbetarkollektivet att göra det.
 39

 Dock får vi inte veta vilka konsekvenser detta fick i ett 

senare skede. Antagligen för att det inte var intressant i sig då samhället fortfarande styrdes av 

de konservativa vilket i sin tur påverkade innehållet i läroboken. Den svenska socialistiska 

kampen lyser med sin frånvaro. Jag tolkar det som att det inte fanns anledning att förhärliga 

den socialistiska ideologin då den egentligen inte betytt något för den svenska historien under 

sin samtid eller att det helt enkelt inte var intressant att skriva om den. En annan förklaring 

kan vara att socialismen uppfattades som ett hot mot det rådande konservativa samhället och 

därför ville man inte uppmuntra samhällsmedborgarna till uppror eller radikala förändringar.  

  I Falks lärobok från 1933 får vi ta del av resultatet av arbetarnas anslutning till socialistiska 

idéer. Falk nämner i den här boken många positiva förändringar för arbetarna till exempel att 

arbetare i Tyskland fick det bättre genom införandet av socialistlagar inom det konservativa 
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samhällets ramar. Andra demokratiska och socialistiska reformer såsom allmän och lika 

rösträtt infördes. Här poängterar Falk att samhället höll på att moderniseras som en följd av 

den tekniska och ekonomiska utvecklingen. Det var ett faktum att socialistiska kampen gav 

resultat vilket Falk nämner som positiva förändringar för arbetarkollektivet.
 40

 Den politiska 

socialistkampen får ingen större uppmärksamhet utan det konservativa samhället hyllade 

fortfarande äldre svensk historia. Socialismen ses som en räddande faktor för arbetarna men 

samtidigt ses socialismen som ett hot mot det borgerliga samhället och de konservativa 

värderingarna. 

   Den svenske socialisten dyker för första gången upp i Kumliens lärobok från 1963. Den här 

läroboken ger en mer utförlig bild av socialismens påverkan på arbetargruppen. Den positiva 

bilden är att den gav arbetargruppen hopp om en bättre framtid. Som ett resultat av detta 

redogör boken för att socialismen var en bidragande orsak till att socialistiska arbetarpartier 

bildades runt om i Europa.
41

 Precis som de utländska arbetarna blev den svenske arbetaren allt 

mer politiskt medveten. När arbetarna väl började organisera sig i arbetarrörelsen blev det 

naturligt för dem att ansluta sig till de socialistiska idéerna som svepte genom Europa i slutet 

på 1800-talet. Socialismen propagerade för gemenskap, solidaritet och jämlikhet mellan alla 

människor. Socialismen i Sverige kom att få liknande utveckling och förändringarna i Sverige 

liknade de i utlandet. Den svenska socialistiska rörelsen var splittrad i två fraktioner, en 

radikal socialistisk grupp och en reformistisk. Det kom att påverka vilken inriktning den 

svenska fackföreningsrörelsen fick. Att den svenska socialistiska kampen valde den 

reformistiska vägen kan ha orsakats av att det i många andra europeiska länder gick till på 

samma sätt. Den socialistiska kampen framställs positivt i Kumliens lärobok. Den 

socialistiska kampen lyfts som mer betydelsefull eftersom den bidrog till skapandet av det nya 

Sverige. Det var tack vare den socialistiska regeringen och arbetarnas gemensamma kamp 

som ledde till dessa förändringar.
 42

  Läroboken förmedlar en positiv bild av de reformer som 

uppkom i samband med att arbetarna och politiken jobbade mot solidariska socialistiska 

förändringar för alla. Ämnet historia hade under 1960-talet fått modernare inriktning som i sin 

tur hyllade det moderna samtida samhället som ett resultat av den kamp som hade utförts 

tidigare under 1900-talet. Den svenska ekonomin gick på högvarv efter det andra världskriget 
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och hade sina höjdpunkter under 1960-talet in på 1970-talet. Socialdemokraternas regering 

och politik lade grunden för det modernare och rikare Sverige och det speglar sig i boken.  

   I Hildingssons lärobok från 1972 nämns specifikt den socialistiska ideologin som viktig för 

arbetarnas organisering och kamp som ledde till förändringar.
43

 Sin politiska betydelse och 

politiska inriktning fick arbetarkollektivet först genom anslutning till socialdemokratin. Dessa 

två faktorer lyfts fram som viktiga orsaker till att alla medborgare fått det bättre.  Annars 

skiljer sig inte Hildingssons lärobok nämnvärt från Kumliens. Betoningen på den svenske 

arbetaren som socialist lyfts fram och den utländske socialisten har fått ett mindre utrymme.
44

 

Läroboken skrevs under de första två åren på 1970-talet. Fram till 1975 gick den svenska 

ekonomin på högvarv och folkhemmet var väl utbyggt och majoriteten av Sveriges 

arbetarkollektiv hade fått det bättre. 

   Den utländska socialismen nämns inte i Graningers bok från 1983. Att den inte nämns kan 

bero på att man ville hålla fokus på utvecklingen i Sverige och därför ansåg att det inte var 

intressant eller relevant att ha med. August Palm återkommer här i samband med att 

socialismen introducerades i Sverige och anses ha lagt grunden för arbetarrörelsen. Läroboken 

Att Palm återkommer i de senare läroböckerna ser jag som att läroboksförfattarna anser att 

Palm haft en stor betydelse för den stora massan arbetare.
45

 Kampen om rösträtt för arbetarna 

var en brännande fråga. Arbetarna stod utanför och ansåg den vara orättvis. Graninger 

förmedlar en liknande bild av den historiska socialistiska kampen som Hildingsson och 

Kumlien både vad gäller inställningen till ryska revolutionen samt skildringen av den 

politiska socialistiska kampen.
46

 Samtidigt vill man framhålla att Sverige valde en fredlig väg 

som ledde till positiva följder och att det bästa sättet att lösa problem var genom samarbete 

och samförstånd. Arbetarna blev under 1900-talet medvetna om att de var en kraft att räkna 

med. Tillsammans var de starka vilket denna bok redogör för ganska tydligt jämfört med de 

andra. Som kollektiv grupp och samarbete med politiskt aktiva individer kunde de arbeta för 

bättre villkor och ökade politiska möjligheter.
47

  

  I Bergströms historiebok från 1996 ger en liknande bild av den politiska socialismen och 

kampen och skiljer sig inte markant från de övriga böckerna skrivna på 60- och 70-talen. 

Arbetaren framställs som våldsam och upprorisk och ville göra revolution samtidigt framställs 

arbetaren i positiv dager som en person som hade förmågan och möjligheten att förändra sin 

                                                           
43

 Hildingsson (1972) s. 68-69  
44

 Ibid s. 160-162  
45

 Graninger (1983) s. 62-63  
46

 Ibid s. 75-76  
47

 Ibid s. 136 



23 
 

situation oavsett vad de styrande tyckte.  Boken nämner inget om den svenske arbetaren utan 

bara de franska, engelska och ryska. Jag utgår ifrån att det inte relevant att förmedla samt att 

historieämnet fick en mer allmän internationell inriktning med fokus på andra världshändelser 

och hur dessa i sin tur påverkade varandra som en följd av globaliseringen.
48

 Läroböckerna 

svänger mycket vad gäller framställningen av den socialistiska kampen i Europa och Sverige. 

Bergström ger ett allmänt helhetsperspektiv av den socialistiska kampen. Samhällsklimatet 

under 1990-talet kan ha påverkat att både fackföreningsstriden och den socialistiska kampen 

fått ett mindre utrymme i läroboken.  

 

Sammanfattning: I läroböckerna skrivna 1922, 1933, 1946 och 1954 ges inte den politiska 

socialismen stor uppmärksamhet med tanke på att läroböckerna skrevs under ett konservativt 

samhällsklimat. Här omnämns inte socialismen som något positivt utan mer negativt. 

Läroböckerna framställer socialismen som ett hot mot rådande samhället och varnar för att det 

inte var rätt väg att gå.  

   Den stora förändringen och brytpunkten är allra tydligast i mitten på 1900-talet, närmare 

1960-talet och 1970-talet. I de böckerna ses de socialistiskt anslutna arbetarna som drivande 

och initiativtagare till de förbättringar som kom arbetarna till godo genom anslutning till de 

socialistiska idéerna om jämlikhet och solidaritet. Det var det socialdemokratiska partiet som 

omhuldade den stora massan och med gemensam kraft lyckades de förändra samhället 

politiskt.  

 

2.3 Den ryska revolutionen  

   Falks lärobok från 1922 beskriver det ryska samhället innan revolutionen. I Ryssland levde 

majoriteten av den ryska befolkningen i armod och nöd. Tsaren styrde landet med järnhand 

vilket innebar att den vanlige arbetaren inte hade några rättigheter. När människorna 

drabbades av hungersnöd och staten investerade i bland annat järnvägar och krig fick folket 

nog. Storindustrier byggdes och arbetarna skickades dit för att tvångsarbeta. Dessa faktorer 

kom att påverka hela det ryska samhället från grunden. Falk skriver i sin lärobok att detta 

gjorde att arbetarna kom att bli mottagliga för kommunistiska och socialistiska idéer. Den 

ryske arbetaren framställs som en våldsam revolutionär.
49

 Efter att tsaren avsatts och avrättats 

hamnade hos arbetare och soldater genomgick det ryska samhället stora förändringar. Från att 

ett fåtal hade ägt all mark ägdes nu marken i Ryssland gemensamt. De som var kritiska mot 
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de nya härskarna trycktes ner. Landet drabbades av nöd och Lenin gjorde vissa eftergifter. 

Proletariatets välde infördes och arbetarnas betydelse steg. Jämförelse görs med övriga 

Europa där Falk poängterar skillnaderna i utvecklingen mellan länder där socialismen 

genomfördes.
 50

 Den ryska revolutionen kan framstå som ett avskräckande exempel. Med det 

menar jag att den ges en negativ betydelse i läroboken och att det inte alltid behöver betyda att 

det blir så mycket bättre med omvälvande revolutionära samhällsförändringar. Landet gick 

från en diktator till en annan där kritik mot de ledande och styrande trycktes ner. Den vanlige 

medborgarens rättigheter ökade inte nämnvärt.  

   I Falks andra lärobok skriven 1933 ges en liknande bild av den ryska revolutionen före och 

efter. Falk nämner att det nya samhället inte var byggt på vanliga demokratiska och 

parlamentariska grundsatser utan det var proletariatets diktatur som hade införts och att 

bolsjevikerna hade infört diktatur i den nya Sovjetstaten.  Det nya sovjetiska samhällsstyret 

framställs som om något onaturligt och icke-demokratiskt. Vidare beskriver Falk att det rådde 

”villervalla och förfall” inom näringslivet och andra områden. Statskyrkan och 

religionsundervisningen avskaffades efter den fullständiga sociala revolution som ägde rum i 

Sovjetunionen. En tolkning av detta är att ett samhälle ska styras av de som har erfarenheten 

och förmågan samt att de konservativa hyllade de kristna värderingar som avskaffades i 

Sovjetunionen vilket kan uppfattas som negativt i läroboken. Falk framställer arbetarnas 

maktövertagande i Sovjetunionen som något icke önskvärt då de nya styrande inte kunde reda 

i kaoset.
 51

 Den ryska revolutionära socialismen ses som ett varnande exempel och därför bör 

man inte ta efter detta tillvägagångsätt då bolsjevikerna ”raderade” historien och religionen i 

Ryssland som de konservativa i Sverige hyllade.  

   Bilden av den ryska revolutionen får ett ökat utrymme i Jacobssons bok skriven 1946 men 

dock ser beskrivningen av det ryska samhället före revolutionen likadan ut som i de två äldre 

läroböckerna. De ryska arbetarna hade inspirerats av västerländska idéer om frihet och 

jämlikhet. Den ryske socialistiske arbetaren framstår både som kämpe och offer. Frustrationen 

och ilskan över sin situation anges som orsak till att de drogs till revolutionära tankarna som 

svävade genom Europa.
 52

 Skillnaden i den här boken jämfört med de äldre är att här hålls inte 

arbetarna ansvariga för att de blev revolutionära utan det var omständigheterna som drev dem 

till att bli det. Läroboken ger ingen lika negativ bild av den ryska revolutionen som de äldre 

böckerna. Dock är den inte heller överväldigande positiv heller. På så sätt vill man visa att 
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den extrema radikala vägen inte var rätt väg att gå. Annat som kan ha påverkat 

framställningen av ryska revolutionen är de debatter kring ämnet historia som pågick efter 

andra världskriget. Det ideologiska historiebruket är genomgående i de tre äldsta böckerna. 

Här ifrågasätts den ryska revolutionen och den extrema ryska socialistiska rörelsen samtidigt 

som man rättfärdigar sin egen ideologi genom att framställa den ryska revolutionen som 

negativ.  

   I Bäcklins bok från 1954 ligger fokus på vad som hände under revolutionen och efter. 

Viktigaste var att fokusera på vad som hänt och vad det resulterade i. Kanske ansågs det inte 

vara intressant på grund av att det inte ledde till förbättringar för de revolutionära arbetarna. 

Det som är helt nytt i detta är att vi här får en bild av den ryska kvinnliga industriarbetaren. 

Hon har lyst med sin frånvaro fram tills nu. Det var hon som var bakgrunden till att strejker 

och demonstrationer satte igång den ryska revolutionen även om det inte var avsikten. Hon 

framstår som handlingskraftig och desperat i sitt agerande men också en förebild då hon av 

egen kraft bidrog till att förändra samhället. Efter revolutionen fick industriarbetarna rösträtt 

och kontroll över industriproduktionen. Målet var att sprida revolutionen till omvärlden.  

I början fanns ett visst motstånd mot den nya regeringen. Bolsjevikerna hade makt över 

huvudsakligen industriarbetarna i städerna. När Stalin kom till makten fanns inte kompetent 

arbetskraft som kunde jobba inom industrin. En rad åtgärder infördes för att få det ryska 

folket att bli skriv- och läskunniga. Det infördes inga medborgerliga friheter eller ekonomisk 

jämlikhet i Sovjetunionen under Stalins diktatur.
 53

 Bilden av den ryska revolutionen har 

förändrats från 20-talet fram till 50-talet. Den negativa bilden av den ryska revolutionen har 

delvis förändrats till en mer neutral bild. Det förändrade historieämnet skulle skildra hur olika 

samhällen har uppstått samt förändrats och därför har de mer positiva delarna och 

konsekvenserna av den ryska revolutionen lyfts fram.  

   Kumliens lärobok från 1963 ger en liknande bild av ryska revolutionen som boken från 

1954. Bilden av den ryske arbetaren börjar förändras. I början framstår arbetarkollektivet som 

offer och förtryckta till att förändras och bli en mäktig kraft som lyckades vända upp och ner 

på hela samhällsordningen.
54

 Dock får vi ta del av en del negativa konsekvenser som 

drabbade dem. Läroboken som skrevs på 60-talet ger en detaljerad och utförlig beskrivning av 

dessa händelser både ur ett nationellt perspektiv och på individnivå. Det existentiella 

historiebruket märks tydligt i Kumliens och Bäcklins böcker där man vill lyfta fram de ryska 

förtryckta arbetarna.  
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   Hildingssons lärobok skriven 1972 förmedlar en liknande bild av den ryska revolutionen. 

De läroböcker jag studerat som skrevs på 70-80- och 90 talen skiljer sig inte markant i 

framställningen av den ryska revolutionen vad gäller hungersnöd, strejker, demonstrationer 

och revolutionära arbetare. Befolkningsökningen och social oro var bidragande orsaker till 

ökade krav på reformer och att dessa endast borde kunna uppnås genom revolution. Den ryska 

revolutionen utmynnade i positiva förändringar som införandet av folkutbildning, längre 

semester, bättre boende och matransoner. Andra rättigheter som infördes var allmän rösträtt 

som dock inte var hemlig. Regimens motståndare, det vill säga präster, ämbetsmän och 

affärsmän, var uteslutna från den allmänna rösträtten i Sovjetunionen.
55

   

   Graningers bok från 1983 ger en överskådlig bild av det ryska samhället före revolutionen 

liknar den beskrivning som finns i övriga läroböcker vad gäller armod, krig och våld som 

bidragande orsaker till revolutionen.
56

  

   I Bergströms lärobok från 1996 nämns kvinnan återigen som en del av det 

demonstrationståg som gav sig iväg med en böneskrift till tsaren om en begäran att Ryssland 

skulle få en folkvald riksdag. Men i den här är hon inte den som ensam sätter bollen i rullning. 

Den aktiva kvinnans roll nämns bara i böckerna skrivna 1963 och 1996. De övriga böcker 

som beskriver den ryske arbetaren gör det som ett könslöst kollektiv. Dock förutsätter man att 

arbetaren var man. Det var arbetarna som blev politiskt medvetna då många av dem var skriv- 

och läskunniga till skillnad från de ryska bönderna. I den här boken lyfts arbetaren fram som 

orsak till att det blev en revolution. Det var de som hade skaffat sig kunskapen, förmågan och 

bildningen för att kunna leda något så radikalt. 
57

 Under 1960- talet började den moderna 

kvinnorörelsen växa fram som senare blommade ut under 1970-talet. Under 1990-talet 

återkommer kampen för mäns och kvinnors jämlikhet och jämställdhet med full kraft. Dessa 

händelser kan ha påverkat läroboksförfattaren att lyfta fram den kvinnliga arbeterskans roll 

under den ryska revolutionen. På så sätt får hon en plats i historien och hon får samtidigt en 

identitet och en egen ställning som en viktig figur i historien. Första gången arbetaren pekas 

ut specifikt som politiskt ledande i revolutionen. De äldre böckerna skriver att både arbetare 

och bönder tillsammans startade revolutionen. I Bergströms bok framstår arbetaren som 

ledande i revolutionen. Skildringen av den ryska revolutionen liknar den beskrivning som 

finns i böckerna från 1950-60- och 70-talen. 
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Sammanfattning: Den ryska revolutionen ges en negativ klang i läroböckerna skrivna 1922, 

1933 och 1946. Det i sin tur kan bero på att den uppfattades som ett hot samt att det kan ha 

funnits en rädsla för liknande utveckling i Sverige. Böckerna från 1954, 1963 och 1974 

framställs inte den ryska revolutionen lika negativt som i de äldre böckerna. Boken ger en 

förklarande bild av varför den ryska revolutionen ägde rum och att revolutionen var 

nödvändig då den ryska befolkningen levde i armod och förtryck. Den förändringen grundar 

sig uppenbarligen i det nya förhållningssättet till historia och historien. I min bakgrund 

redogör jag för Åströms analys av hur ämnet historia fick en internationell inriktning under 

1960-talet. Det har förmodligen påverkat förändringen i skildringen av den ryska revolutionen 

samt att forskare ansåg att historia borde betraktas ur ett kritiskt objektivt perspektiv och inte 

ideologiskt.  Böckerna skrivna 1983 och 1996 ger en överskådlig och allmän bild av ryska 

revolutionen. Den ryska arbetarkvinnan nämns i böckerna 1963 och 1996. I de läroböckerna 

framställs hon som en handlingskraftig och desperat individ. Dock lyser hon med sin frånvaro 

i de övriga läroböckerna och försvinner i mängden. Det i sin tur ger en indikation på att 

hennes historiska roll inte var betydelsefull.  

2.4 Ådalen 1931 

   Konflikten i Ådalen nämns för första gången i Hildingssons lärobok skriven 1972. Den 

ledde till allvarliga konflikter mellan arbetare och arbetsgivare. Arbetarna drabbades hårt av 

depressionen och de avskedades utan större problem av industriägarna. Höjdpunkten nåddes i 

och med konflikten i Ådalen där fem människor dödades då soldater öppnade eld mot ett 

demonstrationståg. Vid valet 1932 vann socialdemokraterna regeringsmakten. Johansson 

skriver i sin studie att konflikten i Ådalen förmodligen underlättade ett socialdemokratiskt 

maktövertagande. I läroboken står det att socialdemokratin och fackföreningarna fick ett 

uppsving efter krisen i Ådalen. Händelserna i Ådalen tvingade politikerna att skapa arbeten 

och sätta in åtgärder genom olika program för att på så sätt ta sig ur krisen. Huvudpunkterna 

var beredskapsarbeten till avtalsenliga löner åt arbetarna, stöd åt industrin och stöd åt 

jordbruket. Den socialdemokratiska regeringen inledde ett samarbete med bondeförbundet för 

att genomföra reformerna. 1936 var det värsta av krisen över. Människor fick det bättre och 

arbetslösheten hade minskat. Svensk industri gynnades av rustnings konjunktur efter första 

världskriget. Lönerna ökade och levnadsstandarden blev allt bättre både vad gäller kläder, mat 

och bostäder. Saltsjöbadsavtalet 1938 gynnade arbetarna och arbetsgivarna och var ett led i 

Ådalen. Det Hildingsson fokuserat på är resultatet efter händelserna i Ådalen. Ådalen framstår 

som en symbol för det nya och förändrade samhället. Det förändrade samhället innebar att alla 
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medborgare skulle vara jämlika och ha samma möjligheter samt att man skulle arbeta för 

demokrati och fred. Det borgerliga styret fick tillslut ge vika för ett socialdemokratiskt 

maktövertagande och klasskampen var över. Socialdemokraternas började genomföra sin 

reformpolitik efter maktövertagandet.
 58

 Händelsen i Ådalen framstår i Hildingssons bok som 

en konsekvens av den ekonomiska och sociala utvecklingen i Sverige. En av de analyser 

Johansson gjort i sin bok Ådalen 1931 styrker det faktum att kriserna under mellankrigstiden 

och det politiska klimatet bidrog till att arbetarna strejkade som en markering mot det 

borgerliga styret i Sverige samt mot de otrygga anställningsvillkoren. 

   I Graningers lärobok från 1983 liknar händelsen i Ådalen den i Hildingssons bok vad gäller 

arbetsskydd, Saltsjöbadsavtalet, arbetsfred samt samarbete och ekonomisk tillväxt. Skillnaden 

är att här framstår politikerna som samarbetsvilliga och beredda att ta ansvar för att förändra 

arbetarnas situation. Här ges en bild av Sverige som ett land som ansåg det viktigt med 

fredliga lösningar och samförstånd.  Resultatet av det här blev att fackföreningarna upphörde 

att vara klasskampsorganisationer. Konflikten i Ådalen kom att stärka arbetarna i sin kamp 

men också förändra samhället. De styrande hade inget val än att ta hänsyn till arbetarnas 

situation för att undvika liknande konflikter i framtiden.
 59

  I den här läroboken framställs 

arbetaren som en likvärdig medborgare med samma rättigheter som alla andra där målet var 

att höja arbetarens levnadsstandard genom olika reformer. Fokus i den här boken har flyttats 

från arbetare till politiker. Politiken under 1900-talet hade blivit allt mer personcentrerad när 

socialdemokratin började tillskriva sina ledare i positiva ordalag. Ådalen framstår också i 

Graningers lärobok som en markering i skillnaderna mellan ideologierna inom landet. Efter 

händelserna i Ådalen 1931 vann SAP regeringsmakten i Sverige 1932. Tillsammans med 

Bondeförbundet inleddes ett samarbete, den så kallade kohandeln, för att komma åt 

arbetslösheten samtidigt som bönderna fick ekonomiskt stöd. I takt med det började det 

svenska folkhemmet och välfärdsstaten byggas ut.  

   Bergström 1996 ger en liknande bild som Graninger och Hildingsson men en kortare 

version. Här ges en allmän förklaring och bild av händelserna i Ådalen och dess 

efterverkningar. Händelsen i Ådalen framställs som en olycklig tragedi baserat på 

missförstånd. Tumultet som uppstår och stenkastningen mot ryttarna leder till att skott 

avlossas mot demonstrationståget. Striden i Ådalen kom att få stor uppmärksamhet i Sveriges 

vilket i sin tur gav socialdemokraterna ett uppsving och så småningom makten. Efter striden i 

Ådalen diskuterades vem som bar skulden till den tragiska händelsen.  Landet delades i två 
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läger. I det dåtida samhället fick händelsen i Ådalen en stor betydelse för hur samhället kom 

att utvecklas i framtiden. Johanssons forskning har visat att dödsfallen som ägde rum i Ådalen 

berodde förmodligen på just ett missförstånd och det har satt avtryck i den här läroboken.
60

 

Förändringen av hur Ådalen framställs skiftar i läroböckerna. I böckerna från 1970- och 80-

talen framstår Ådalen som brytningen mellan det gamla och det nya samhället. I Bergströms 

bok som en tragisk händelse. De olika decennier läroböckerna skrivits i har påverkat hur 

Ådalen framställts utifrån det samhälle som var då. 

   På så sätt liknar framställningen av den svenske arbetaren och den ryske arbetaren under 

dessa konflikter varandra. Båda använde sig av demonstrationer och strejk för att visa sitt 

missnöje och krävde radikala förändringar. Båda var i underläge gentemot de styrande trots 

att de var fler till antalet. Skillnaden mellan dessa båda stora konflikter var att den ryske 

arbetaren var mer våldsam i sitt agerande. Utgången av dessa två stora konflikter blev olika. 

De svenska arbetarna efter Ådalen ledde till bättre förutsättningar genom avtal bättre löner, 

samförstånd och fredliga lösningar. Arbetarna blev en grupp som fick ett större inflytande och 

ett större värde. Den ryske arbetaren gick från en diktatorisk ledare till en annan. Det kan i sin 

tur bero på att Sverige och Sovjetunionen var två helt olika länder med olika förutsättningar. 

Sverige hade inte varit i krig på många år medan Ryssland var inblandat i många krig bland 

annat mot Japan, första världskriget och senare andra världskriget. Den våldsamma och 

krigiska historia som Ryssland har haft har inte Sverige haft på mycket länge. Även om både 

den svenske och den ryske arbetaren hade det tufft vad gäller arbete, löner och 

levnadsförhållanden så har Sveriges arbetare fått ett större lyft efter krisen i Ådalen till 

skillnad från den ryske arbetaren efter ryska revolutionen.  

 

Sammanfattning: Händelsen i Ådalen ägde rum 1931 och är av naturliga skäl inte med i Falks 

bok skriven 1922. I läroböckerna skrivna 1933, 1946, 1954 och 1963 nämns inget om 

konflikten och morden i Ådalen. Tre av nio böcker skriver om striden i Ådalen. I 

läroböckerna från 1972 och 1983 framstår Ådalen som en brytning mellan det gamla och det 

nya samhället. I den sista boken ges en översiktlig bild av Ådalen som en tragisk händelse 

baserat på missförstånd vilket senare forskning visat. Johansson skriver i sin studie att 

frånvaron av Ådalen i läroböckerna beror delvis på Per-Albin Hansson tolkning av konflikten 

som ett olyckligt missförstånd på grund av kriserna som hade drabbat Sverige och därför lyfts 

den inte fram. Den här tolkningen kom att accepteras inom SAP och därmed inom hela partiet 
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och därför lyser den med sin frånvaro i läroböckerna fram till 1970-talet. I avsnittet om 

tidigare forskning skriver Johansson att Ådalen syns i läroböckerna skrivna på 1970-talet 

beror förmodligen på de vänstervindar som svepte över Sverige. Ådalenkonflikten framstår 

som ett resultat av depressionen och arbetslösheten som följde börskraschen, vilket Johansson 

också nämner i sin avhandling och stämmer överens med min analys av orsaker till 

konflikten.  

 

2.5 Arbetaren 

   Arbetaren i Falks bok från 1922 förutsätts vara man. Den utländske arbetaren levde under 

svåra och ohygieniska förhållanden. Boken nämner bara arbetare som en grupp som arbetade i 

fabriker men ingen yrkesgrupp lyfts fram. Författaren väljer att inte lyfta fram kollektivet eller 

arbetare. Författaren nämner att arbetare i andra länder hade det bättre men inte på vilket sätt 

dem hade det bättre. Som ett steg i att förbättra sina liv nämner läroboken arbetarens 

utveckling från att ha levt under usla förhållanden till organiserandet i fackföreningsrörelsen 

och socialismen. Genomgående i ovan böcker med undantag av Falks bok från 1922 att 

arbetaren även var kvinna och barn.
61

  

   I Falks andra lärobok från 1933 lyfter han arbetaren en nivå till genom att redogöra för vilka 

arbetare och yrkesgrupper som var tvungna att söka sig till industrin när fabrikerna tog över 

deras jobb. Arbetaren nämns i Falks bok som hantverkare och jordbruksarbetare som blev 

tvungen att söka sig till industrin då hans arbetsuppgifter inte behövdes i det allt mer 

industrialiserade samhället. Arbetaren hade sitt ursprung i bondeklassen. Fortfarande var det 

samma grupp av arbetare som nämns och levnadsförhållandena är likartade då läroboken är 

skriven av samma författare. Skillnaderna mellan Falks läroböcker är att han nämner hur 

arbetaren kan ha känt inför sin förmodade situation. Känslor som bitterhet och förtvivlan 

förmedlas till läsaren samt att arbetaren kunde vara man, kvinna eller barn. Vidare fortsätter 

Falk att arbetarna började bli mer politiskt medvetna och arbetade för allmän och lika 

rösträtt.
62

  På detta sätt lyfts arbetarna fram som en grupp som började få en viss betydelse i 

samhället. Samhället började förändras och både män och kvinnor hade fått rösträtt vilket kan 
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ha haft en inverkan på att arbetarna syns mer i läroboken. Genomgående i de här två 

läroböckerna ges arbetaren ingen större uppmärksamhet.  

   Den största förändringen av bilden som förmedlas av arbetarna sker i Bäcklins bok skriven 

1954 men fokus ligger fortfarande på den europeiske arbetaren. Han nämner arbetaren som 

individ och kollektiv kopplat till yrke, utbildning, politik och betydelse för samhället. Bäcklin 

beskriver arbetaren som analfabet och alkoholist. I den här läroboken får läsaren en 

utförligare bild av arbetaren och arbetarens liv jämfört med de äldre böckerna. Här får vi veta 

att vävaren var den grupp som hade det svårast och sämst betalt av arbetarna före 

industrialiseringens genombrott. Fattigdom och nöd var arbetarnas vardag. Boken förmedlar 

en bild av hopplöshet och industrialismen beskrivs som ett av de mörkaste inslagen i 

historien. Bäcklin beskriver även skillnader mellan olika yrkeskategorier där gruvarbetarna 

hade det sämst bland arbetaren. Även här förmedlas vändningen av arbetarnas situation i 

positiva ordalag. De förbättrar sina möjligheter genom sammanslutningar och medlemskap i 

fackföreningsrörelser.
63

 Den förändring som skett i Bäcklins lärobok är att arbetarna själva 

satte igång processen. Arbetaren lyfts fram som en handlingskraftig grupp och individ. 

Arbetaren framställs inte som offer och upprorsmakare som i de äldre böckerna. Historien får 

en annan vinkling i Bäcklins bok. Att Bäcklin lyfter fram arbetarna i ett nytt perspektiv ser jag 

som en viktig förändring och en påverkan av det samhälle som var då. Sverige hade vid 50- 

talet varit ett socialistiskt land i cirka tjugo års tid och det speglar sig i boken genom att 

arbetarna lyfts fram och ges en viktig betydelse i samhället och i historien samt att samhället 

förändrats mycket under kort tid. Varför arbetaren lyfts fram kan tolkas som att de 

förändringar som samhället genomgått har påverkat arbetarkollektivet. Arbetarna har under 

lång tid stått utanför historien och nu sätts de i centrum då dessa förändringar har påverkat 

dem samt hur de hanterat dessa förändringar. Förmodligen den socialdemokratiska 

historieskrivningen påverkat lärobokens innehåll eftersom socialdemokratin lyfte fram 

arbetaren som arvtagare till bonden.  

   Kumliens lärobok från 1963 ger en liknande beskrivning av den manlige arbetaren under 

1800-talet som Bäcklin från 1954 vad gäller yrken och levnadssituation.
64

 Personer som 

nämns i samband för kampen om arbetarnas rättigheter är socialistiske skräddaren August 

Palm och timmermanssonen och tidningsmannen Axel Danielsson. Läroboksförfattaren 

poängterar att dessa två personer spelade en viktig roll för arbetarnas rättigheter samt att de 

var viktiga att lyfta fram. Dessa personer kom från arbetarfamiljer och lyckades arbeta sig upp 
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inom den politiska sfären och bör därför ses som förebilder och hjältar.
65

 Under 

mellankrigstiden genomgick den svenska industrin en kris och många industriarbetare blev 

arbetslösa. Den svenska industrin påverkades av depressionen som svepte genom Europa. 

Senare under mellankrigstiden ökade välståndet för många. Arbetarna fick högre standard vad 

gäller bostäder och löner. Andra förbättringar som kom arbetarna till godo var semesterlagen 

1938 och den allmänna folkpensionen 1946.
66

 I Kumliens bok lyfts den socialistiska tanken 

fram som en positiv påverkan på det svenska samhället. Den stora massan fick bildning och 

möjligheter som de inte haft tidigare. Kumlien visar tydligt hur arbetarkollektivet gick från 

fattigdom och alkoholism till välstånd och ett ordnat liv mycket tack vare de politiska 

reformer som den socialdemokratiska regeringen genomförde samt det ökade välståndet inom 

landet.
67

  

   Hildingssons bok från 1972 ger ungefär samma bild av arbetaren under 1800-och 1900-talen 

som Kumlien ger.
68

  Hildingsson är den författare av dessa som ger den mest utförliga bilden 

av den svenske och utländske arbetaren under 1800-1900-talen. Skillnaderna mellan den här 

boken och Kumliens lärobok är inte stora vad gäller yrken och situation i livet samt orsaker 

till det. Det vi får veta och ta del av är hur arbetarnas hemförhållanden såg ut och att den 

spelade roll för hur arbetaren mådde.
69

 Den svenske arbetaren hade det inte lika svårt som de 

engelska arbetarna. Arbetaren lyfts fram som aktiv inom nykterhetsrörelsen och 

arbetarrörelsen.
70

 Hildingsson ger inga större skillnader i beskrivning av den svenske samt 

den utländske arbetaren. De hade liknande förutsättningar och levde under liknande 

förhållanden. Även arbetarens tidigare historia som bonde och lantarbetare lyfts fram. Tydligt 

är att arbetarna nu fått en historisk identitet. Zander menar att socialdemokratin gav arbetarna 

en kollektiv identitet för att på så sätt lyfta fram deras roll i historien. Det i sig var ett taktiskt 

val från socialdemokratins sida eftersom arbetarna var den största samhällsgruppen och 

egentligen inte hade några politiska representanter som kunde föra deras talan. 

   I Graningers bok från 1983 skiljer sig inte bilden av arbetarna under 1800-talet avsevärt från 

böckerna skrivna 1972 och 1963.  Bilden av den svenske arbetaren och arbetarens yrken, 

alkoholism och svåra hemförhållanden under 1800-talet och runt sekelskiftet liknar den vi fått 

tidigare.
71

 Graninger är den ende läroboksförfattaren som beskriver vilka intressen eller 
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fritidssysselsättning arbetarna kunde ha. Arbetarna träffades inom arbetarrörelsen och 

nykterhetsrörelsen för att roa sig där. Den politiska medvetenheten vaknade inom dessa 

organisationer. Arbetarrörelsens fick en stark inriktning mot gemenskap och kollektivitet. De 

gemensamma frågorna och intressena förenade arbetarna och skapade samhörighetskänsla 

inom gruppen. Ett resultat av arbetarnas strävan att själva forma sin fritid var att de från och 

med 1890-talet grundade flertalet Folkets hus och Folkets park. Den manlige arbetaren 

beskrivs som en person som medvetet organiserade sig och skapade mötesplatser för olika 

aktiviteter, både politiska- och fritidsaktiviteter. Graninger fokuserar i framställningen och 

händelseutvecklingen av den svenske arbetaren och dennes förhållanden. Han beskriver hur 

den svenske arbetaren gick från en otrygg och ostabil situation till en betydelsefull 

samhällsmedborgare.
72

 Graninger lyfter fram arbetaren och arbetarkollektivet som individ och 

grupp. Författaren ger en bild av att man med gemensam kraft och samarbete kan påverka och 

förändra i samhället samt att arbetarna fick slita och kämpa hårt för sina rättigheter och att vi 

har dessa arbetare att tacka för vår samtid. Skillnaderna av framställningen av den svenske 

och utländske arbetaren är inte stor vad gäller utvecklingen från jordbruksarbetare till 

fabriksarbetare och vad gäller levnadsstandard.  

   Att arbetarna konsumerade alkohol berodde förmodligen på att de mådde dåligt på grund av 

att de blev tvungna att lämna bygemenskapen och sina familjer och själva flytta in till staden 

för att försörja sig och sin familj.
73

 Som en följd av samhällets modernisering och 

utbyggandet av välfärden och den offentliga sektorn uppstod nya yrkeskategorier såsom 

försäljning, administration och planering.
74

  

    I Bergströms lärobok från 1996 lyser den utländske arbetaren med sin frånvaro. En kort 

beskrivning ges om hur de hade det under 1800-talet som liknar de ovanstående böckerna vad 

gäller yrken och levnadsförhållanden. Samma sak gäller bilden av den svenske arbetaren.
75

 

Läroboken ger en kort och sammanfattad bild av både de svenska och utländska arbetarna 

som inte skiljer sig nämnvärt de övriga skrivna 1963, 1972 och 1983. Ungefär samma saker 

tas upp och behandlas. Dock ges det en mer övergripande bild och inte lika detaljerad som de 

tidigare läroböckerna. 

 

Sammanfattning: Läroböckerna från 1922, 1933 och 1946 beskriver inte arbetarna ingående. 

De nämns i samband med misären de levde i samt kopplas de till den politiska socialismen 
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och fackföreningsrörelsen. Arbetarna framställs både som individ och kollektiv kopplat till 

bondeklassen, yrken, politiska aktiviter samt hälsotillstånd. Den utländske arbetaren får 

mindre utrymme för varje bok och mer fokus läggs på den svenske arbetaren. Andra faktorer 

som kan ha spelat in är att den historia som förmedlades via läroböckerna fram till 1946 är att 

först och främst beskriva det förflutna som förhärligandet av krig, krigshjältar och det som 

skett och inte samtiden.  

   I läroböckerna från 1963, 1972 och 1983 lyfts de fram som handlingskraftiga individer som 

själva satte bollen rullning medan i de övriga äldre böckerna får vi en annan bild där 

arbetarkollektivet inte får något större utrymme. Arbetarna syns mest i läroböckerna skrivna 

under 60- 70- och 80- talen jämfört med de skrivna 1922-1946. 

   Bäcklins bok från 1954 är en brytpunkt. Här lyfts arbetarna fram i ljuset jämfört med 

böckerna som skrevs innan. De beskrivs som aktiva kämpar som byggt upp det nya samhället. 

   I den sista boken jag undersökt, skriven 1996 av Bergström, har arbetarna återigen fått stå 

tillbaka och lyfts inte fram på samma sätt som i böckerna skrivna på 60- 70- och 80- talen.  

   I dessa läroböcker varierar arbetarnas roll och betydelse beroende på när böckerna skrevs 

utifrån sin samhälleliga kontext. 

 

2.6 Arbeterskan 

   I de böcker jag undersökt nämns kvinnan redan i Falks bok skriven 1933. Det ges ingen 

närmare beskrivning om vem hon var förutom att hon fick uträtta enklare arbetsuppgifter i 

fabrikerna. Ett antagande kan ha varit att det inte var intressant att lyfta fram henne som en 

viktig individ. Hon var inte betydelsefull och därför finns hon inte med. Det intressanta är att 

hon nämns i boken vilket på så sätt ger henne ett visst erkännande. Kvinnans främsta uppgift 

var att ta hand om barnen och hemmet och därför fyller hon ingen viktig funktion ur ett 

samhällsperspektiv.
76

  

   Bäcklins lärobok från 1954 ger arbetarkvinnan en annan bild. Arbeterskan under 1800-talet 

och början på 1900-talet bidrog till familjeförsörjningen för att hela familjen skulle klara sig 

ekonomiskt. Dock tillskrivs hon de yrken som var mest slitsamma. Hennes situation beskrivs 

som eländig då författaren väljer att lyfta fram de sakerna. Den ogifta kvinnan arbetade ofta 

som piga i ett rikt hem som hade råd att anställa tjänare. Senare lyfts arbeterskan fram i 

Bäcklins lärobok som en individ som var betydelsefull i samband med det första världskriget 

då hon var tvungen att förvärvsarbeta. Hon var viktig för industrin och folkförsörjningen 
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under första världskriget. Arbetarkvinnans ställning och möjligheter ökade och förbättrades. 

Hon började synas mer ute i arbetslivet i samband med industrialiseringsprocessen. Att 

arbetarkvinnan lyfts fram i Bäcklins lärobok betyder att hon var viktig och spelade en viktig 

roll i samhällets utveckling. Hon var också delaktig i de förbättringar som skedde. Utan henne 

hade det inte funnits arbetskraft vid fabrikerna under första världskriget. Bäcklin går inte in 

närmare på om det är den svenska eller utländska arbeterskan han menar. Antagligen syftar 

han på båda då han ger en övergripande bild av händelserna.
77

 Vidare nämns den ryska 

arbetarkvinnan som en bidragande faktor till revolter och uppror orsakat av hungersnöd och 

fattigdom som i sin tur ledde till våldsamheter och protester mot de styrande. Hon framställs 

som en handlingskraftig men också desperat i sitt agerande.
78

 Skillnaderna mellan den 

svenska och arbeterskan och den ryska är stora. Den svenska arbeterskans förändrade 

levnadsmöjligheter skedde genom fredligare reformer tillskillnad från den ryska kvinnans. De 

demokratiska rättigheterna samt första världskriget ledde till att fler dörrar öppnades för den 

svenska arbeterskan. Den ryska kvinnans förändrade situation, men dock inte alltid 

förbättrade, berodde på den sociala revolutionen i Ryssland.  

   I Kumliens bok från 1963 ges en allmän och kort bild av den utländska arbetarkvinnan som 

liknar Bäcklins beskrivning vad gäller nya yrkesmöjligheter. Här berättas ytterst lite om 

arbeterskan. Arbetarkvinnan nämns som en person som fick fler möjligheter på 

arbetsmarknaden. Vad gäller den svenska arbetarkvinnan ges en utförligare beskrivning av 

hennes möjligheter jämfört med den utländska. Kumlien går längre tillbaka i tiden när han 

beskriver den svenska arbeterskan. Kvinnans arbetsmöjligheter förbättrades från 1800-talets 

mitt då hon fick möjligheten utbilda sig till förskollärarinna, organist och tandläkare samt 

arbeta inom vissa tjänster inom post- och telegrafverken och hon fick möjligheten att ta 

studentexamen.
79

 Framstående kvinnor som nämns som pionjärer och kämpar för kvinnans 

rättigheter genom bland annat kvinnorörelsen är Fredrika Bremer, Sophie Adler-Sparre och 

Ellen Key.
80

 Det är första gången en lärobok nämner ledande kvinnors betydelse och kamp för 

kvinnans rättigheter. Att de lyfts fram som betydelsefulla är att de gjort avtryck i historien för 

arbeterskan samt att de ses som förebilder då de vågade hävda sig i ett mansdominerat 

konservativt samhälle. Den svenska arbetarkvinnan nämns i samband med hennes ökade roll 

under första världskriget precis som i Bäcklins bok från 1954. Även den förvärvsarbetande 

kvinnans rättigheter tillgodoseddes genom allmän social omvårdnad som exempelvis mödra- 
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och barnvård, sjukförsäkringar och barnbidrag.
81

 I den undersökning jag gjort hittills kom det 

att dröja ca 40 år innan ledande kvinnor nämndes som betydelsefulla för den utveckling som 

kom arbetarkvinnan till del. Både Kumlien och Bäcklin menar att i takt med att samhället och 

industrialiseringen utvecklades och förändrades kom arbetarkvinnorna att ta större del av det 

offentliga livet. Det i sin tur leder till att kvinnor ställer helt andra krav på samhället och 

arbetsmarknaden. En annan aspekt kan vara att kvinnans roll som jämlik mannen på 

arbetsmarknaden lyfts fram från och med 50-talet och därför syns hennes roll också mer i 

läroböckerna.    

   I Hildingssons lärobok från 1972 nämns inget om arbetarkvinnan som egen individ eller 

som kollektiv. Läroboken nämner arbetarna som ett kollektiv där kvinnan försvinner i 

mängden. Hildingsson lyfter med andra ord inte fram vilken könstillhörighet arbetarna hade 

utan de klumpas ihop till en massa. En slutsats av det är att läroboksförfattaren utgår från 

arbetaren som individ och inte könstillhörighet.  

   I Graningers lärobok från 1983 får vi veta betydligt mer om den svenska arbetarkvinnans 

möjligheter vad gäller yrke och betydelse dock ger Graninger en liknande bild av de yrken 

hon utövade. Skillnaderna mellan böckerna skrivna 1963 och 1983 är inte stora vad gäller de 

förändringar som kom att ske. Fler dörrar öppnades för kvinnan när allmän och lika rösträtt 

infördes.
82

 Arbetarkvinnan syns betydligt mer i de senare läroböckerna och får en större 

betydelse i de samhällsförändringar som ägde rum under 1900-talet. I dessa böcker lyfts 

arbeterskan fram som lika viktig samhällsmedborgare som den manlige arbetaren. Den ryska 

arbetarkvinnan dyker upp i samband med Stalins styre i Sovjetunionen i Graningers bok.    

   Graninger skriver att kvinnan hade ett stort ansvar för hem och hushåll samt att hon också 

arbetade. De sovjetiska kvinnorna hade ingen rätt att organisera sig för att på så sätt göra sig 

hörda i det sovjetiska samhället. Däremot förväntades det att hon skulle bidra till att stärka 

den hotade samhällsnormen i Sovjetunionen genom att ägna ännu mer tid åt familj och barn 

och avstå från att dricka alkohol. Vi får inte veta vilka yrken den sovjetiska arbetarkvinnan 

utövade. Antagligen var hon arbetare i de industrier Lenin och Stalin byggde under sin 

regeringstid.
 83

 Det skiljer sig mycket mellan de svenska och ryska arbetarkvinnorna. 

Olikheterna består av att de ryska kvinnorna inte hade samma möjligheter som de svenska 

arbetarkvinnorna. De fick inte organisera sig i rörelser eller politiskt. Dock är likheterna 

mellan dessa många. Arbeterskan hade ett stort ansvar för hem och barn. Båda började arbeta 
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i fabriker men den svenska arbetarkvinnan fick runt sekelskiftet fler möjligheter. Att 

utvecklingen sett olika ut kan ha påverkats av det samhälle de levde i. Den svenska 

samhällsutvecklingen har inte varit lika våldsam som den ryska. Det politiska systemet mellan 

Sverige och Ryssland skilde sig åt vilket förmodligen haft en stor påverkan på arbeterskans 

frihet, möjligheter och roll i samhället.  

    Som jag nämnt ovan så har den manlige arbetarens utrymme i Bergströms bok från 1996 

minskat. Samma sak har det skett med arbetarkvinnans roll. Hon får precis som den manlige 

arbetarena stå tillbaka i Bergströms bok. Hon lyfts fram i samband med yrken och roll i 

hemmet som maka och mor. Den ryska arbetarkvinnan nämns även i Bergströms bok men då i 

samband med hennes förändrade roll i samhället när de traditionella könsrollerna var på väg 

att ändras och hon började skaffa sig yrkesutbildning.
 84

 Jämfört med de andra böckerna som 

skrevs från 50- talet och fram till 80-talet får arbeterskan i Bergströms bok från 1996 ett 

mindre utrymme. Fokus i Bergströms bok ligger delvis på de förändringar som kom att ske 

för kvinnan under 1900-talet. Antagligen ansåg väl författaren att det inte var relevant att 

nämna och beskriva hur de hade det innan, utan fokus ligger på när och hur det började 

förändras och vilken betydelse det i sin tur fick för henne och samhället i stort. Min analys av 

kvinnans/arbeterskans frånvaro i läroböckerna är att för det första skrevs böckerna av män och 

om män och därför syns hon inte. Det gäller framförallt de äldre böckerna. Historia har 

överlag handlat om politisk makt där män varit involverade och kvinnan har i sin tur saknat 

politisk makt vilket kan vara en annan anledning till att hon inte finns med. En tredje orsak till 

att kvinnan inte syns i läroböckerna är att det överlag under 1900-talet har varit män som styrt 

i samhället och kvinnan har på så sätt osynliggjorts av både politiker och författare som var 

män och det speglar sig i läroböckerna.  

Sammanfattning: Arbeterskan nämns inte i läroböckerna skrivna 1922 och 1946 men i de 

övriga läroböckerna finns hon med eller är omnämnd. 

   I det rådande konservativa samhället hade kvinnan ingen politisk roll och därför syns hon 

inte i läroböckerna. Likheterna mellan den svenska och sovjetiska arbetarkvinnan är att de 

fick ett större utrymme på arbetsmarknaden. I två samhällen med olika förutsättningar och 

olika historiska utgångspunkter så kan vi ändå se att det fick en positiv effekt för 

arbetarkvinnan. Hennes roll kom att ändras på kort tid och hon blev betydelsefull som 

arbetskraft i. I läroböckerna skrivna 1954 och 1963 och 1983 får kvinnan störst betydelse 

jämfört med de övriga böckerna. Det som är intressant är att arbeterskan inte lyfts fram i 
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Hildingssons lärobok från 1972. I läroboken skriven 1996 nämns hon men utrymmet har 

minskat. Både den utländska och svenska arbeterskans möjligheter till att utbilda sig och 

skaffa annat yrke ökade i takt med industrins utveckling. Dock får vi inte någon utförlig 

beskrivning av den utländska arbeterskans möjligheter förutom att de kom att få det bättre 

under och efter det första världskriget. Arbeterskans roll i historien varierar utifrån de böcker 

jag undersökt. I vissa böcker lyfts hon fram som viktig för samhället och i andra får hennes 

roll en mindre betydelse eller ingen betydelse alls.  

 

Del 3 

3.1. Avslutande diskussion 

De resultat jag kommit fram till i min undersökning av läroböcker i historia skrivna 1922 till 

och med 1954 inte ger något större utrymme åt striderna fackförening/strejk och den politiska 

socialismen. Böckerna förmedlar överlag en negativ bild av dessa strider och de sågs som ett 

hot mot det rådande borgerliga samhället. Dock får dessa strider en större betydelse för varje 

decennium. Åström skriver att fram till mellankrigstiden skulle historia och läroböckerna 

förmedla stolthet över att vara nordbo samt stolthet över den äldre svenska historien. Det 

nationalistisk- ideologiska historiebruket lyser igenom de läroböcker jag undersökt fram till 

1950-talet vilket stämmer överens med Linderborgs avhandling Socialdemokraterna skriver 

historia där hon undersökt läroböcker i historia skrivna under 1900-talet.  Linderborg menar 

att läroboksförfattarna inte hade någon egentlig ambition att förändra det förflutna. Vidare 

skriver Linderborg att under 1950-talet får socialdemokratin, socialismen och 

fackföreningsrörelsen som bidragit till sociala reformer mer uppmärksamhet. I min 

undersökning kommer jag fram till samma slutsats. 1950-talet ser jag som en brytpunkt 

mellan det gamla och nya samhället. Det i sin tur visar den socialdemokratiska 

historieskrivningens påverkan i den här läroboken även om ämnet historia inte förändrades 

helt förrän på 1960-talet.  

   I boken skriven på 60-talet ser historien annorlunda ut och en ny sorts historia skulle 

förmedlas till eleverna. Historieämnet kom under 1960-talet att inrikta sig mot ett 

omvärldsperspektiv där tolerans och samförstånd var viktiga. Förändringen i 

historieläroböckerna har gått från ett nationalistiskt-ideologiskt historiebruk till ett icke- bruk 

av historia då man hellre blickade framåt mot framtiden än bakåt. Historien om den svenska 

nationen får ett mindre utrymme och betydelse i läroböckerna. Boken lyfter istället fram 

omvärldshändelser som orsaker till samhällsförändringar då syftar jag framförallt på de 
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områden jag undersökt eftersom de får ett större utrymme för varje bok jag undersökt. 

Historia får ett vidare spektrum och fler och andra förklaringar ges till samhällens utveckling. 

Det nya svenska samförståndssamhället styrks av Zanders forskning kring det objektiva 

historiebruket som trädde i kraft efter andra världskriget. Det menas med att samhället här och 

nu var viktigast. Läroböckerna från 60- talet fram till 90-talet utgår från socialdemokratins 

maktövertagande och deras införande av folkhemmet som skapat det samhälle vi har i dag. 

Både Linderborgs och Ammerts studier kring läroboksforskning bekräftar min analys. Åström 

skriver i sin studie om historieämnets förändring från och med 1960-talet och det bekräftar 

också min analys. Genomgående i de strider jag undersökt är 1960-talet perioden inom 

historieämnet samt läroboksförändringen allra tydligast. De förändringar samhället genomgått 

har påverkat innehållet i läroböckerna trots att det tog tid innan det märktes i läroböckerna. 

   Samhället efter revolutionen i Ryssland ansågs vara onaturligt och odemokratiskt och 

framställs som något ont. I läroboken från 1963 ändras perspektivet. Arbetarna framställs som 

påverkade av den radikala socialistiska ideologin och det var det desperata läget bland 

arbetarna i Ryssland som fick den stora massan till att genomföra revolutionen. Karlssons 

existentiella historiebruk är tydligast vad gäller den ryska revolutionen där bolsjevikerna 

försökte ena och leda den ryska/sovjetiska förtryckta arbetargruppen.      

   Ådalen lyser med sin frånvaro i läroböckerna fram till läroboken skriven 1972. Jag tolkar 

det som två historiebruk som samverkar samtidigt i Hildingssons bok från 1972. Det 

moraliska historiebruket passar in eftersom konflikten i Ådalen förmodligen lyfts fram i 

läroboken som ett resultat av vänstervindarna på 1970-talet samt som mindre ”kritik” mot 

socialdemokratins historietolkning av Ådalen som inte ansåg händelsen vara ”viktig” 

eftersom den inte lyfts fram tidigare i läroböckerna skriver Johansson i sin studie om 

Ådalenkonflikten. Zander skriver i sin studie att historiebruket kom att spela en avgörande 

och viktig roll för socialdemokraternas politik efter första världskriget. Socialdemokratin 

hävdade att arbetaren härstammade från den fria bonden samt att de borde fortsätta kämpa för 

sin frihet och det kan delvis ha påverkat arbetarna till demonstrera och strejka i Ådalen. Det 

existentiella historiebruket passar in eftersom den förtryckta gruppen lyfts fram, det vill säga 

arbetarkollektivet. När Ådalen väl nämns anses den vara en brytpunkt i den svenska historien. 

Ådalen anses även vara en symbol för klasskampens upphörande samt början på en 

modernisering av samhället vilket Linderborg nämner i sin läroboksundersökning. Med 

modernisering menar jag att staten satsade på att bygga ut folkhemmet och den svenska 

välfärdsstaten samt att man ville höja invånarnas levnadsstandard. Skillnaderna och likheterna 

mellan konflikterna Ryska revolutionen och Ådalen i läroböckerna är många. Båda 
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konflikterna startade genom protester, strejk och demonstrationer av arbetarna. Den ena 

slutade med en radikal samhällsomvandling och den andra med ett avtal för fred och 

samförstånd. Ådalen lyfts fram som en tragisk händelse som fick positiva konsekvenser i 

längden. Ryska revolutionen framställs i de äldsta läroböckerna som en negativ händelse som 

man inte bör ta efter men bilden ändras ju närmare vår tid vi kommer. 

 Den manlige arbetaren i läroböckerna är fackansluten socialist. Bilden av arbetarkollektivet i 

de äldre läroböckerna är negativ då de konservativa såg dem som ett hot mot den rådande 

borgerliga hegemonin. Från och med 1960-talet fram till 1980-talet får vi ta del av 

arbetarkollektivet som en handlingskraftig grupp som organiserade sig olika föreningar och 

rörelser samt jobbade för jämlikhet och solidaritet. Att de svenska arbetarna valde den 

reformistiska engelska modellen kan ha påverkats av att den hade en fredligare utveckling och 

att den förespråkade att arbeta för reformer på politisk väg. Att den fredliga modellen lyfts 

fram har förmodligen påverkats av historieämnets nya riktlinjer under 1960-talet då det 

passade väl in i de nya målen för hur historia skulle betraktas samt i vilken anda eleverna 

skulle fostras, det vill säga tolerans och samförstånd. Redan under mellankrigstiden arbetade 

den socialdemokratiska politiken mot dessa mål dock dröjde det länge innan resultatet visade 

sig i läroböckerna. Det i sin tur kan ha påverkats av de historiska debatter och diskussioner 

som pågick från andra världskriget slut till 1960-talet då ämnet förändrades och fick nya 

anvisningar. 

   Linderborg skriver i sin avhandling att kvinnan det socialdemokratiska partiet inte 

uppmärksammas förrän på 1980-talet då partiet började arbeta för ökad jämställdhet. I 

läroböckerna syns arbeterskan/kvinnan tidigare i läroböckerna som en viktig person i 

samhället. Arbeterskan nämns för första gången i Falks lärobok från 1933 dock ges ingen 

utförlig bild av vem hon var eller vilken betydelse hon hade för sin samtid. I Bäcklins bok 

från 1954 framställs hon som viktig och betydelsefull för industrin under det första 

världskriget. Likheterna mellan den ryska och svenska arbetarkvinnan är de typiska attributen 

för manligt och kvinnligt. Hon var den som skötte hushållet och uppfostrade barnen. Den 

ryska arbeterskan dyker upp i läroböckerna i samband med demonstrationer mot tsarens 

välde. Den svenska arbeterskan organiserade sig aktivt i olika kvinnorörelser för att på så sätt 

göra sig hörd. Förutsättningarna för dessa arbeterskor var olika då de agerade utifrån olika 

samhällen. Både arbetaren och arbeterskan passar bäst in i det existentiella historiebruket. Det 

var de grupperna som hade det sämst och det som förenade dem var deras utsatta situation. I 

takt med den utökade socialiseringen och högkonjunkturen i Sverige kom socialdemokratins 
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betydelse och påverkan att synas allt mer i läroböckerna. Dock är hon oftast osynlig även om 

hon finns med i alla böcker utom i två stycken. 

    I min studie märks förändringarna inom ämnet historia allra tydligast i böckerna skrivna 

under 1960-talet fram till 1980-talet. Den lärobok som är mest influerad av vänsteridéer är 

Hildingssons bok från 1972. Den boken skildrar och fokuserar på arbetaren och arbetarens 

historia och utveckling under 1800 och 1900-talen. Läroböckerna skrivna mellan 1922-1954 

ger en liknande skildring av mina områden och där stämmer det nationalistisk-ideologiska 

historiebruket bäst in. I läroboken skriven under 1990-talet ges en mer översiktlig och allmän 

bild av de områden jag studerat. Arbetarna i läroböckerna får ett större utrymme redan på 

1950-talet. Det gäller både den manlige och kvinnlige arbetaren. En annan tolkning av min 

undersökning är att arbetarna syns allt mer och får en allt större betydelse ju närmare vår 

samtid vi kommer. Även att ämnet historia fick nya riktlinjer så skulle jag utifrån min studie 

vilja säga att förändringarna i läroböckerna syns tydligt redan på 1950-talet särskilt vad gäller 

området arbetaren/arbeterskan och det skiljer sig något från den tidigare forskningen. Det 

existentiella bruket förekommer i de flesta läroböcker jag undersökt inom mitt område med 

arbetarna i fokus. Icke- bruk av historia syns mest från och med 1960-talet men även litegrann 

i boken skriven under 1950-talet då den äldre historien helt enkelt fick en mindre betydelse 

för samtiden. Min analys stämmer bra överens med tidigare forskning kring när ämnet historia 

började förändras samt när det började spegla sig i läroböckerna. Den enda senare bok som 

avviker är Bergströms lärobok som inte lyfter arbetarna utan ger en allmän neutral bild. Min 

undersökning av dessa områden återspeglar endast de läroböcker jag studerat och inte 

innehållet i alla historieböcker som skrevs i respektive decennium. Annat som hade varit 

spännande att studera vad gäller forskning kring arbetarna och läroboksforskning, som ligger 

nära mitt undersökningsområde och skulle kunna fungera som ett komplement till min studie, 

är hur arbetarrörelsen och/eller nykterhetsrörelsen skildras i de historiska läroböckerna över 

tid. Får dessa rörelser en större eller mindre betydelse i läroböckerna och vad är det som 

skildras och hur skildras det.  

Det har varit oerhört spännande, jobbigt, roligt, lärorikt och intressant att få ta del av hur 

arbetarna har skildrats och skildras i de historiska läroböckerna. 
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