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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

I dagens svenska historieböcker framträder allt som ofta en för Skandinavien säregen period, 

en period som fått namnet vikingatiden. Maja Hagerman hävdar i sin bok Det rena landet 

(2011) att vikingatiden än idag är viktig för den skandinaviska självbilden. Här finner man 

ursprunget till den moderna identiteten, i en föreställning om vikingatiden som ett urgammalt, 

demokratiskt och jämbördigt samhälle, med modiga män och starka kvinnor.1  

 Dessa idéer bygger enligt Hagerman på ett nationalistiskt arbete som utfördes på 1800-

talet, exempelvis av Götiska förbundet.2 Vikingatiden blev snart också ”den mest klart 

lysande juvelen i den skandinaviska forntidens historia”. Men som ett nationalistiskt projekt 

så kunde denna mytiska vikingatid inte inkludera alla människor i Norden. Inte hos de som 

man under samma period klassade som kortskalliga, sämre raser. Detta gällde sådana som 

finnar, samer, ester och slaver. De var aldrig vikingar, utan blev på sin höjd plundrade av dem 

då och då.3 

Hagerman hävdar att denna bild av den svenska forntiden hade en ”nationellt samlande 

uppgift” kring förra sekelskiftet och början av 1900-talet. Nu skulle man bygga en stark 

nationell känsla och en tydlig gemenskap i samhället, då blev det naturligt att lyfta fram det 

nationalistiska projektet som startats på 1800-talet. Tanken var att man gemensamt skulle 

finna en grund i den forntida nationen Sverige.4 

Sverige är dock ingen forntida nation. Som Göran Hägg påpekar i Svenskhetens historia 

(2003) har Svear och Svitjod visserligen funnits som begrepp sedan slutet av järnåldern, men 

att ”något rike i modern mening har det inte varit, än mindre något Sverige”. 5 När 

Kalmarunionen ingås 1389 existerar Sverige visserligen som juridiskt begrepp, men något 

svenskt folk finns inte.6 Dick Harrison menar i Sveriges historia – Medeltiden (2002) att fem 

år tidigare, 1384, är första gången namnet Sverige (Swerighe) ens dyker upp i en urkund. 

Harrison skriver att människor knappast såg sig som svenskar, utan snarare som tillhörande 

                                                 

1 Hagerman, Maja, Det rena landet: om konsten att uppfinna sina förfäder, 2. uppl., Prisma, Stockholm, 2011, s. 

409 
2 Ibid, s. 142 
3 Ibid, s. 277 
4 Ibid, s. 91 
5 Hägg, Göran, Svenskhetens historia, Wahlström & Widstrand, Stockholm, 2003, s. 39 
6 Ibid, s. 48 
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exempelvis en gård, en socken, ett härad eller möjligtvis ett landskap.7 Harrison hävdar att 

detta exempelvis syns i landskapslagarna från 1200- och 1300-talen, där blir det tydligt att 

personer utanför landskapet betraktades som främlingar.8 Att tala om en svensk identitet och 

en svensk nationalitet redan under vikingatiden blir därför anakronistiskt.  

1.1.1 Myten om vikingen 

Dick Harrison skriver vidare att vikingatiden är ”en epok som lever i myten, inte i historien”, 

och att dessa myter existerar och reproduceras i föreställningsvärlden hos de breda folklagren. 

Vikingatidens starka identitet och mytbildning är enligt Harrison något som gör att den 

ständigt undgår att problematiseras på djupet. Exempelvis menar han att det inte finns någon 

definitiv förklaring till ordet viking; det kan betyda allt från sjörövare till köpman. Vidare 

hävdar Harrison att endast en minoritet av nordens befolkning kan ha levt vad vi idag skulle 

kalla för ett vikingaliv, det var långt ifrån alla män som någon gång var ute och erövrade, 

plundrade eller handlade.9  

Harrison menar vidare att det överhuvudtaget inte går att klumpa ihop alla de personer 

som faktiskt reste ut från dåtidens Skandinavien till en grupp och benämna dem vikingar. En 

del nordbor var enkla handelsmän av låg börd, andra var hövdingar med sina följen som av 

naturliga skäl ingav ett helt motsatt intryck. Att skillnaderna kan vara så stora menar Harrison 

beror på att ”vikingarna som kollektiv betraktat aldrig har existerat”. Vikingatåg är således en 

alltför bred benämning på helt olika expeditioner. Vissa var ute efter plundring, andra efter 

erövring, ytterligare andra efter nytt boende; de flesta var dock ute på handelsfärder.10 

Maja Hagerman kopplar som vi sett myten om vikingen, som lever kvar än idag, till 

1800-talets nationalistiska projekt och idéer om bättre och sämre raser. Enligt Hagerman är 

det precis som på 1800-talet så att idén om vikingen för med en ”outtalad föreställning om 

’folket’ i Norden, förklädd till historieberättelse”.11 I 1800-talets historieskrivande var det 

oerhört viktigt att skapa idén om ett eget folk och beskriva ett tydligt folklynne. Förfäderna 

skulle framställas som ”krigiska, självständiga och med ett trotsligt sinnelag”.12 Man 

beskriver vikingarna som man tidigare beskrivit germanerna. De var orädda, kraftfulla och 

fria män, rena från europeisk civilisation och med en obändig lust att bege sig ut på erövrings- 

och plundringståg. Vikingarna talas aldrig om som en ras, men mytbilden stämmer precis 

                                                 

7 Harrison, Dick, Sveriges historia medeltiden, 1. uppl., Liber, Stockholm, 2002, s. 12 
8 Ibid, s. 58 
9 Ibid, s. 15-16 
10 Ibid, s. 32 
11 Hagerman, Maja, 2011, s. 408 
12 Ibid, s. 261 
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överens med den av germanerna. Ett folk som trots resande, handlande och erövrande 

lyckades förbli obeblandade i en hednisk gemenskap.13 

1.1.2 Vikingatiden idag 

Maja Hagerman menar att vikingatiden idag har blivit så populär och folklig att det nästan är 

den enda forntid som den breda publiken får höra talas om. Bilden av perioden som skapades 

under 1800-talet blev grunden till en svensk nationalism och en bild av en svenskhet som 

finns kvar än idag. Därför har den vikingatid som skapades på 1800-talet inte heller förändrats 

så mycket till idag. När historiker, lärare och journalister beskriver Skandinavien mellan år 

800-1050 som något annorlunda och unikt, så ekar det från 1800-talets historiska 

nationsbygge.14 

Idag, hävdar Hagerman, har vikingatiden en viktig funktion för självbilden i de 

skandinaviska länderna. Delar av den skandinaviska identiteten – såsom exempelvis ett 

jämlikt, demokratisk och laglydigt samhälle med stolta och starka kvinnor och män – härleds 

inte sällan tillbaka till vikingarna. Idag använder vi inte uttrycket ”ras”, men samma tankar 

finns kvar när de nordiska folken och deras homogenitet och sammansättning hyllas.15 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Föreställningen om en vikingatid då det fanns ett utpräglat svenskt folk med en specifik 

gemenskap och identitet skapades som vi sett på 1800-talet i ett nationalistiskt projekt. Det jag 

vill undersöka är huruvida denna mytbildning reproduceras i moderna läromedel. 

Jag vill undersöka hur läromedel i historia riktade till gymnasieskolan behandlar den 

period som traditionellt kallas för vikingatiden. Om det utifrån teorier om nationalism, 

skapande av nationer och nationell gemenskap samt identitet, går att finna anakronistiska 

beskrivningar av ett ”Sverige” redan så tidigt i historien? Finns det kvar skeenden som kan 

härledas till en mer traditionell, och eventuellt daterad, svensk historieskrivning med 

nationalstaten och den nationella identiteten i centrum? 

Vidare ska jag undersöka om det i avsnitt om exempelvis det relativt problematiska 

begreppet viking saknas problematisering eller nyansering, och eventuellt reproduceringar av 

rena myter. 

                                                 

13 Hagerman, Maja, 2011, s. 408 
14 Ibid, s. 280 
15 Ibid, s. 409 
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Jag kommer vid kategorisering att i första hand utgå från teorier om myter och 

nyckelsymboler, mer specifikt George Schöpflin och Anthony Smiths teorier om Golden age 

och Myths of territory (se nedan). 

Till sist kommer jag även att se om det sker någon förändring över tid, och specifikt 

mellan olika läroplaner. 

 

 Hur beskrivs vikingatiden i det område som skulle komma att bli dagens 

Skandinavien? 

 Används anakronistiska termer och beskrivningar? 

 Problematiseras diskutabla begrepp och tolkningar? 

 Går det att analysera beskrivningarna av vikingatiden utifrån teorier om Golden Age 

och Myths of territory? 

 Skiljer sig beskrivningarna åt mellan läromedel författade under olika decennier? 

Mellan läromedel författade under olika läroplaner? 

1.3 Metod 

Jag kommer i min undersökning att utgå från läromedel i historia riktade mot gymnasieskolan 

och undersöka de avsnitt som berör vikingatiden i Sverige. Undersökningen kommer även att 

behandla huruvida det skett någon förändring över tid, genom att granska läromedel från 

1970-talet till idag. Mer precist om det finns någon skillnad mellan olika läro- och kursplaner 

för gymnasieskolan. 

Jag kommer att tillämpa en kvalitativ metod där texterna tolkas utifrån hur de hanterar 

vikingatiden i koppling till den moderna svenska nationen, och vilka symboler och händelser 

som lyfts fram i texterna. Vidare kommer jag även undersöka förekomsten av direkta myter, 

eller frånvaron av problematisering av företeelser som av modern forskning inte anses givna 

ur endast ett perspektiv. 

Vid analysen av de relevanta textstyckena kommer jag att utgå ifrån relevanta teorier 

om nationalism och nationell identitet och utreda huruvida det går att göra kopplingar till hur 

läromedlen beskriver dessa perioder i svensk historia.  

Materialitet kommer även att systematiseras och analyseras mer specifikt utifrån George 

Schöpflin och Anthony Smiths teorier om Myths of territory och Golden Age. Myths of 

territory är myter som beskriver hur en nutida nations gränser även upplevs existera bakåt i 

tiden, och hur det finns en upplevelse av att det egna folket har en stark koppling och ett 

ursprung just innanför de specifika gränserna. Golden age är myter som beskriver hur den 
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moderna nationen har sitt ursprung i en gyllene era där landet befolkades av storslagna hjältar. 

Dessa två teoretiska kategorier konkretiserar hur nationalism tar sig uttryck och tydliggör på 

vilket sätt det kan visa sig i exempelvis en historiebok. Genom att analysera läromedlen 

utifrån dessa kategorier hoppas jag kunna tydliggöra vilka mekanismer som eventuellt ligger 

bakom hur vikingatiden presenteras. 

1.4 Källmaterial 

I undersökningen består materialet som granskas av 16 läromedel, författade för historieämnet 

i gymnasieskolan. Dessa är utgivna mellan åren 1969 och 2014, och är författade under tre 

olika läroplaner. Urvalet är i huvudsak baserat på tillgängligheten på läromedel, vilket har 

resulterat i att spridningen årsmässigt och mellan olika läroplaner inte är helt jämn. Ett par 

nyare böcker föll också bort eftersom de tar sitt avstamp senare i historien, och därför 

överhuvudtaget inte berör vikingatiden.  

 I granskningen kommer även de tre läroplanerna för gymnasieskolan att tas med som 

ytterligare en variabel, eller närmare bestämt kursplanerna för historieämnet i respektive 

läroplan.  

1.5 Läroplaner 

Undersökningsmaterialet är spritt över 45 år. Det äldsta läromedlet är från 1969, och det 

nyaste från 2014. Synen på historieämnet har förändrats under dessa år och varje läromedel är 

författat efter sin tids historiesyn, vilket eventuellt har resulterat i vissa skillnader som visar 

sig när man jämför över tid. Inom skolvärlden regleras historieämnet av kursplanen, 

kursplanen hör i sin tur till en mer övergripande läroplan. Under dessa 45 år har tre läroplaner 

varit rådande: LGY70 som kom 1970, LPF94 som kom 1994 och GY11 som kom 2011. I min 

jämförelse av läromedlen kommer även en tidsmässig aspekt ingå, och då kategoriseras 

läromedlen efter respektive läroplan.  

1.5.1 LGY70 

LGY70 var läroplanen som skapades för den nystartade, samlade gymnasieskolan. Däri ingår 

kursplanen för ämnet historia. Det nämns i kursplanen inget specifikt om just vikingatiden, 

däremot finns det vissa instruktioner som visar på hur lärarna förväntades ta sig an olika 

historiska företeelser. Exempelvis understryks att ”[t]räningen i kritisk läsning är viktig”16, att 

eleverna inte godtroget ska tro att allt de läser är sant. Det står vidare att ”[e]leverna bör 

                                                 

16 Sverige. Skolöverstyrelsen., Läroplan för gymnasieskolan. 2, Supplement, 71, Historia [Elektronisk resurs], 

LiberUtbildningsförl., Stockholm, 1981, http://hdl.handle.net/2077/31275, s. 8 

http://hdl.handle.net/2077/31275
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vänjas vid att inte betrakta innehållet i historiska framställningar som självklart”.17 Detta kan 

tolkas som att inte ens läromedlen i ämnet ska undgå det kritiska ögat. Lite senare skriver man 

även att ”[h]istorieböckernas och historieundervisningens roll som propagandainstrument bör 

tas upp till behandling”, samt att ”ingen historisk framställning är fri från värderingar – inte 

heller läroboken i historia.”18 Detta oerhört tydligt kritiska perspektiv skulle man kunna tänka 

sig även syns i läromedlen. Om en del av ämnet så uppenbart går ut på att kritiskt granska 

historiska framställningar, och då inte minst läroböcker i historia, så är det tänkbart att 

läromedlen försöker föregå kritiken genom att tydligt redovisa pålitliga och mer tvivelaktiga 

källor samt problematisera framställningen av olika skeenden.  

 För vikingatiden specifikt kan en annan skrivelse vara aktuell. Historieämnet ska 

nämligen även belysa ”[h]istorieskrivningen i nationalismens tjänst” med exempel ”från 

europeisk och svensk historia”, samt diskutera ”[h]istorikernas bundenhet vid sin egen tids 

anda”.19 Vikingatiden som en epok till stor del skapad och mytologiserad under 

nationalismens 1800-tal torde således kunna bli ett viktigt perspektiv vid dess avhandlande i 

läromedlen. Åtminstone skulle den som historisk period kunna nyanseras då det även står 

skrivet att undervisningen bör understryka ”[a]tt periodindelningen är relativ”.20  

1.5.2 LPF94 

I LPF94 är kursplanerna överlag kortare och mindre specifika, det gäller även historieämnet. 

Det som kan kopplas till hur undervisningen bör behandla ett ämne som vikingatiden är 

skrivelser som exempelvis att ämnet ska stärka ”den egna identiteten och insikten om det egna 

kulturarvet”.21 I detta kulturarv skulle bilden av vikingen och det dåtida samhället kunna ingå, 

inte minst med tanke på hur, som vi sett, vikingatiden blivit central för den skandinaviska 

identiteten. Som ett ”mål att sträva mot” ska eleven också tillägna ”sig insikter om 

kulturarvet”22, insikter som eventuellt tar sig uttryck i problematiseringar och nyanseringar.  

 Något specifikt om just vikingatid, nationalism eller ifrågasättanden av traditionella 

fakta nämns inte. I kursen Historia A förväntas eleven ”förstå innebörden av vanliga 

                                                 

17 Sverige. Skolöverstyrelsen., Läroplan för gymnasieskolan. 2, Supplement, 71, Historia [Elektronisk resurs], 

LiberUtbildningsförl., Stockholm, 1981, http://hdl.handle.net/2077/31275, s. 8 
18 Ibid, s. 9 
19 Ibid, s. 9 
20 Ibid, s. 10 
21 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/kursplaner-fore-

2011/subjectKursinfo.htm?subjectCode=HI&lang=sv, 2015-12-04 
22 Ibid 

http://hdl.handle.net/2077/31275
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/kursplaner-fore-2011/subjectKursinfo.htm?subjectCode=HI&lang=sv
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/kursplaner-fore-2011/subjectKursinfo.htm?subjectCode=HI&lang=sv
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epokbegrepp”23, vilket förvisso bör inbegripa vikingatiden, men utan att belysa, som LGY70 

gjorde, att epokerna är relativa och sentida konstruktioner.  

Först i kursen Historia C kommer förmågor som att ”kunna diskutera trovärdigheten i 

allt det som kan utgöra underlag för historiska framställningar” och att ”kunna identifiera och 

beskriva historiesynen i historiska framställningar”.24 Här ges tydligare direktiv att historiska 

framställningar ska granskas kritiskt granskas, och eventuellt även ifrågasättas. Dock är det 

inte särskilt tydligt beskrivet, och frågan är om det är något som läromedelsförfattarna valt att 

anpassa sig till.   

1.5.3 GY11 

I GY11 läggs återigen lite mer tyngdpunkt på de lite mer kritiska delarna av historieämnet.  

Undervisningen ska hjälpa eleverna att utveckla ”kunskaper om det förflutna” samt 

”förståelse av hur historia används”.25 Just inriktningen på historiebruk, som nu tillkommit, är 

något som specificeras tydligare i kursen 1A2 och 1B, där det står att kursen ska visa ”[h]ur 

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

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

kulturarv”.26 Här går det att argumentera för att 1800-talets nationella projekt använde 

historien för att underbygga nationalismen, vilket då också skulle kunna lyftas i de nyare 

läromedlen. Framförallt kan vikingatiden ses ur perspektivet om formandet av identiteter och 

skapandet av ett gemensamt kulturarv. Läromedlen har utifrån dessa skrivelser möjlighet att 

verkligen nyansera hur vikingatiden traditionellt har framställts, och varför. 

 I kurserna 1A1 och 1B beskrivs också hur undervisningen bör hantera epokindelningen. 

Där kan vi till och med läsa att det ska ingå en ”[p]roblematisering av historiska 

tidsindelningars beroende av kulturella och politiska förutsättningar utifrån valda områden till 

exempel varför tidsbegreppet vikingatid infördes i Sverige under 1800-talets slut”.27 Här står 

det alltså klart och tydligt att epokindelningen i allmänhet ska problematiseras, och 

vikingatiden i synnerhet. Även att det ska ske med grund i 1800-talets historieskrivning. 

Utifrån dessa skrivelser har de nyaste läromedlen all anledning att gå bortom den traditionella 

beskrivningen av epoken, där både problematisering och nyansering ingår. 

                                                 

23 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/kursplaner-fore-

2011/subjectKursinfo.htm?subjectCode=HI&lang=sv, 2015-12-04 
24 Ibid 
25 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-

kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/his?tos=gy&subjectCode=HIS&lang=sv, 2015-12-04 
26 Ibid 
27 Ibid 

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/kursplaner-fore-2011/subjectKursinfo.htm?subjectCode=HI&lang=sv
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/kursplaner-fore-2011/subjectKursinfo.htm?subjectCode=HI&lang=sv
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/his?tos=gy&subjectCode=HIS&lang=sv
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/his?tos=gy&subjectCode=HIS&lang=sv
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2. Teori 

Det anakronistiska skapandet av nationalstatens forntida ursprung går att förklara med teorier 

om nationell identitet. Benedict Anderson menar i Den föreställda gemenskapen (1993) att 

människor har ett behov av en sammanhängande berättelse om sig själva. Vi behöver känna 

en kontinuitet genom livet, att vi har en sammanhängande identitet. Anderson hävdar att detta 

även gäller för nationer. Upplevelsen av en kontinuitet bakåt i tiden och en berättelse om en 

identitet är central.28 Jonas Frykman skriver även han, i Försvenskningen av Sverige (1993), 

om att föreställningen om en nationell identitet har likheter med biografin, berättelsen om det 

egna jaget. Denna föreställning används för att sålla och hitta mönster i en stor mängd 

erfarenheter. Sådant som inte passar in i mönstret väljs bort, medan andra skeenden som 

passar uppfattningen om det egna jaget, eller den nationella identiteten, tas med och lyfts 

fram. Biografin skapar sammanhang i vitt skilda händelser och pekar ut en riktning mot en 

möjlig framtid.29 Nationens biografi vill med ”arkeologiska och etnologiska medel […] 

rekonstruera folkets utvecklingshistoria på samma sätt som biografin gav uttryck för en själs 

utveckling”.30 

Benedict Anderson menar vidare att nationen och nationaliteten bör definieras som en 

föreställd gemenskap. Medlemmarna av en nation kommer aldrig att träffa mer än en 

minoritet av övriga medlemmar, och ändå upplever de en gemenskap med dem.31 Anderson 

menar att denna föreställda gemenskap även fungerar bakåt i historien. Medlemmen av en 

nation upplever nationen som en fast gemenskap som rör sig genom historien, och känner 

därför också samhörighet med personer som anses ha tillhört nationen även för hundratals år 

sedan. 32 

Ulf Zander skriver i avhandlingen Fornstora dagar, moderna tider (2001) att genom 

hyllandet av hjältar från historien så sätter man likhetstecken mellan dem och sig själv, vilket 

stärker tryggheten och gemenskapen i en grupp. De goda egenskaper som tillskrivs de 

historiska förebilderna kopplas till den egna och de kommande generationerna. Därför, menar 

Zander, finns det ofta också en ovilja att omtolka de traditionella historiska berättelserna, 

                                                 

28 Anderson, Benedict, Den föreställda gemenskapen: reflexioner kring nationalismens ursprung och spridning, 

Daidalos, Göteborg, 1993, s.192-193 
29 Ehn, Billy, Frykman, Jonas & Löfgren, Orvar, Försvenskningen av Sverige: det nationellas förvandlingar, 

Natur och kultur, Stockholm, 1993, s. 134 
30Ibid, s.135 
31 Anderson, Benedict, 1993, s. 21 
32 Ibid, s. 36-37 
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eftersom ”en omvärdering av nationens förflutna därmed också kräver en modifiering av den 

nationella identiteten”. 33 

2.1 Den moderna nationens historia 

Eric J. Hobsbawm hävdar i Nationer och nationalism (1994) att den moderna nationen föddes 

först på 1700-talet34, och han menar att nationen som social enhet endast existerar som en 

sorts modern territorialstat. Hobsbawm menar till och med att det är meningslöst att tala om 

begreppen nation och nationalitet i andra sammanhang än i koppling till en sådan stat.35  

Hobsbawm påpekar vidare att den moderna staten, som fick sin utformning på 1700-

talet, var något nytt när den uppkom. Den var ett definierat landområde med tydliga gränser, 

och över vars samtliga invånare den härskade.36 För att bilda en sammanhållen nation av detta 

territorium använde staten sin allt effektivare kommunikation med invånarna och ställde krav 

på trohet till nationen och dess flagga.37 Den moderna nationen tillhör således enligt 

Hobsbawm just den moderna tiden. Trots detta är det vanligt att man ser identifikationen med 

nationen som något naturligt och ursprungligt i den grad att det föregår historien själv.38  

I National Identity (1991) skriver även Anthony Smith att innan 1300-talet går det inte 

att tala om nationer och nationalism i Europa.39 Men han hävdar att den moderna nationen 

skapade en tydlig nationell identitet för sina medlemmar. Enligt Smith uppfyller nationell 

identitet interna funktioner för individer i ett samhälle. Det mest uppenbara är socialiseringen 

av medlemmar som medborgare. Idag sker detta genom ett obligatoriskt och standardiserat 

utbildningssystem, genom vilket staten hoppas kunna inpränta nationell hängivenhet och en 

distinkt, homogen kultur. Nationen används också för att skapa ett socialt band mellan 

individer och klasser genom att ge en repertoar av delade värderingar, symboler och 

traditioner. Genom användandet av symboler såsom flaggor, nationalsånger, monument och 

ceremonier påminns ständigt medborgarna om sitt gemensamma arv och kulturella släktskap. 

40   

                                                 

33 Zander, Ulf, Fornstora dagar, moderna tider: bruk av och debatter om svensk historia från sekelskifte till 

sekelskifte, Nordic Academic Press, Diss. Lund : Univ., 2001,Lund, 2001, s. 28 
34 Hobsbawm, E. J., Nationer och nationalism, Ordfront, Stockholm, 1994, s.11 
35 Ibid, s. 19-20 
36 Ibid, s. 106 
37 Ibid, s.121 
38 Ibid, s. 25 
39 Smith, Anthony D., National identity, Penguin, London, 1991, s. 51 
40 Ibid, s. 16-17 
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2.2 Nationell mytbildning 

Sonja Puntscher Riekmann menar i artikeln ”The myth of European unity” i Myths and 

nationhood (1997) att en myt är en historia som berättas och återberättas av medlemmarna i 

ett samhälle om dess inre och yttre konflikter och konfliktlösningar. Det är en sann historia i 

den mening att den tar upp händelser som på ett eller annat sätt format samhället genom 

framväxten av föreställningar och normer. Samtidigt överskrider myten sanningen, myten är 

inte vetenskaplig och den är inte historieskrivning.41  

Enligt Mary Fulbrook i artikeln “Myth-making and national identity: the case of the 

G.D.R.”, även den i Myths of nationhood, så skapas nationell identitet delvis av en gemensam 

historia, upplevelsen av delade minnen, inte sällan en känsla av gemenskap i motgångar samt 

ett gemensamt öde. Myter är därför viktiga element i skapandet av en nationell identitet. 

Berättelserna från en nations förflutna är avgörande för att skapa en bild av nationens historia 

som dess biografi, där tidigare händelser format nationen och den nationella identiteten idag.42  

George Schöpflin berör nationella myter i sin artikel "The functions of myth and a 

taxonomy of myths“ i boken Myths and nationhood. Han menar där att myten är ett viktigt 

instrument i kulturell reproduktion. Myten innehåller information och ger medlemmarna av 

ett samhälle möjligheten att uppleva att de i stort delar samma tankevärld. Genom myten 

skapas gränser inom samhället, men även utåt mot andra samhällen. De som inte delar myten 

exkluderas per definition. Denna typ av gränsdragningar existerar inom alla samhällen och 

gemenskaper. Myten är således enligt Schöpflin central i skapandet av ett kollektiv; den är 

avgörande för skapandet av tydliga och logiska tankevärldar, som i sin tur kan skapa 

samstämmighet inom ett samhälle genom att bringa ordning ur kaos.43  

2.2.1 Golden age eller den gyllene eran 

Kopplat till nyckelsymbolerna är enligt Ulf Zander nyckelscenarierna, som beskriver centrala 

värden eller avgörande händelser i en kultur eller ett samhälle. Zander hävdar att 

nyckelscenarierna är detsamma som begreppet The Great Time. Här ställs ”den ärofulla 

dåtiden och den löftesrika framtiden” i centrum, och inte sällan i ett slags motsatsförhållande 

till samtiden.44  

                                                 

41 Schöpflin, George & Hosking, Geoffrey (red.), Myths and nationhood, Hurst, London, 1997, s. 62 
42 Ibid, s. 73 
43 Ibid, s. 20 
44 Ibid, s. 46 
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Zanders begrepp The Great Time kan ses som en synonym till det som Anthony Smith i 

artikeln “The ‘golden age’ and national renewal” i Myths of nationhood, kallar för Golden 

Age. Det är myten om en historisk storhetstid som bland annat har funktionen av att skilja på 

“vi” och “dem”. Idén om en Golden Age, eller en gyllene era, skapar värderingar och 

historiska hjältar som den egna gruppen beundrar och vördar, vilket andra inte kan göra 

eftersom de har andra värderingar och historiska hjältar. På så sätt blir myten om en Golden 

Age en mekanism som etablerar och beskriver kollektivets eller den egna kulturens sanna 

natur. Själva det tidsmässiga avståndet till denna gyllene era skänker till samhället och dess 

historia en mystik och uråldrig aura. Omvänt så garanterar nationens uråldriga historia den 

moderna nationen en autentisk och ursprunglig natur.45  

De kollektiva minnena av en gyllene era skapar också en känsla av kontinuitet mellan 

generationerna, hävdar Smith. Trots tidens gång och sociala växlingar i samhället så är vi 

ättlingar till de stora hjältarna från den storslagna epoken. Nationen avbildas som en 

förlängning av tidigare perioder, där en övergripande historisk ram håller samman samhället 

och gruppens historia. Genom att länka till namn, platser, språk och symboler samt 

upplevelsen av kollektiva minnen eller myter etableras nationen som arvtagare i rakt 

nedstigande led till den gyllene eran.46  

Myten om Golden Age har enligt Smith även funktionen att skapa goda värderingar och 

moral hos nuvarande generationer. Användandet av denna typ av myter blir därför aldrig 

akademisk eller vetenskaplig, utan social och politisk.47  

2.2.2 Myths of territory eller det nationella rummet 

George Schöpflin beskriver i sin text även myter som rör territorier, Myths of territory. Dessa 

hävdar att det finns ett visst territorium som nationen först uppstod på eller var den plats där 

nationen var som mest framstående. Det finns en tydlig historiskt koppling mellan det 

historiska territoriet och den samtida nationen. I detta historiska land fanns en renhet och 

ursprungliga dygder, som bäst bevarades innan det kom främmande människor till landet.48 

Orvar Löfgren är i Försvenskningen av Sverige inne på hur territorium har spelat roll i 

skapandet av en nordisk identitet. Enligt Löfgren finns det en etablerad bild av de nordiska 

länderna som etniskt och kulturellt homogena samt uråldriga nationalstater. I detta ligger 

ingen sanning, de nuvarande gränsdragningarna är enligt Löfgren snarare resultatet av 

                                                 

45 Schöpflin, George & Hosking, Geoffrey (red.), 1997, s. 49 
46 Ibid, s. 50 
47 Smith, Anthony, 1991, s. 66 
48 Schöpflin, George & Hosking, Geoffrey (red.), 1997, s. 28 
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tillfälliga överenskommelser och ländernas skiftande geopolitiska fram- och tillbakagångar 

genom historien.49  

Löfgren menar att historien och kulturen både avgränsas och förankras av det nationella 

rummet. När man ser den nationella identiteten ur ett historiskt perspektiv så måste den 

lokaliseras till det rum som idag råkar vara Sverige. ”Här levde de första svenskarna, här på 

medeltiden eller på 1920-talet bodde våra förfäder, svenska som vi.” Historien försvenskas 

genom territoriet, det som sker eller har skett inom dess gränser är en del av den svenska 

historien. Samtidigt innebär det att allt som sker utanför territoriet inte tillhör det svenska. 

Som Löfgren skriver: ”Varken de svenska emigrantförfattarna eller finlandssvenskarna får 

någon naturlig plats i nationallitteraturen.”50 

  

                                                 

49 Ehn, Billy, Frykman, Jonas & Löfgren, Orvar, 1993, s. 32 
50 Ibid, s. 89 
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3. Resultat 

3.1 Golden age 

3.1.1 Vikingarnas erövringar 

Golden age är som vi sett föreställningen om att nationen en gång i tiden har upplevt en 

gyllene era. En era präglad av stora framgångar under ledningen av kraftfulla och obevekliga 

hjältar. Det går i läromedlen att finna drag av denna typ av mytologisering kring beskrivandet 

av vikingatiden. 

Ett tydligt inledande exempel är berättelsen om Rurik och hans ruser. I Alla tiders 

historia (2007) menar författarna att ”[r]userna är troligen beteckningen på de svear som 

alltifrån 800-talet med sina skepp hade dragit österut på handels- och plundringsfärder längs 

de ryska floderna. […]De gjorde strandhugg uppför de stora floderna och plundrade städer 

och byar”.51 Denna berättelse har tidigare utvecklats av samma författare i Alla tiders historia 

Maxi (2002):  

Enligt en rysk krönika, Nestorskrönikan, utvandrade en hövding Rurik ”från rusernas land” och 

grundade ett rike med Novgorod som huvudstad. Den vanliga tolkningen är att Rurik kom från 

Roslagen och att ordet rus således har givit namn åt Ryssland.52  

Problemet med denna historieskrivning är enligt Dick Harrison i Sveriges historia – 

Medeltiden att den står långt ifrån oemotsagd. Ryska forskare menar att nordborna inte alls 

haft ett sådant stort inflytande, vilket svenska forskare fortsatt hävdat. Hela debatten har enligt 

Harrison präglats av nationalism.53 Att läromedelsförfattarna ändå valt att ta med detta 

omstridda avsnitt skulle kunna kopplas till en vilja att framställa vikingatidens nordbor som 

stora erövrare, att dessa våra svenska förfäder under denna period gjorde stor skillnad i 

världen. Att de till och med grundade det enorma Ryssland. 

Att använda sig av omstridda fakta är dock oftast inte fallet i de flesta läromedel. Det 

som dock återkommer är beskrivningen av vikingarna som skickliga krigare, skräckinjagande 

plundrare och erövrare samt orädda upptäckare och kolonisatörer. Detta är historiska fakta 

som det förvisso kan finnas sanning i, men som här sällan problematiseras eller utvecklas. 

                                                 

51Almgren, Hans, Bergström, Börje & Löwgren, Arne, Alla tiders historia. A, 3. uppl., Gleerup, Malmö, 2007, s. 

59 
52 Almgren, Hans, Löwgren, Arne & Bergström, Börje, Alla tiders historia Maxi, 1. uppl., Gleerup, Malmö, 

2002, s. 82 
53 Harrison, Dick, 2002, s. 35 
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Istället lägger författarna oftast tyngdpunkten på att beskriva hur vikingarna kom att göra stort 

avtryck i världen.  

I Historia 1b – Den lilla människan och de stora sammanhangen (2012) skriver 

författarna att ”[v]ikingarna fick inte bara nya intryck på sina resor. De lämnade också ett 

antal avtryck efter sig i världen.”54 Exempel på ”hur vikingarna har påverkat historiens gång” 

punktas upp i en lista där vi bland annat kan läsa att ”danska vikingar grundade ett rike i 

England, som de styrde från slutet av 800-talet till början av 900-talet”, att ” vikingar 

grundade flera städer, blanda annat Dublin, Irlands huvudstad […] att de också belägrat Paris 

flera gånger” samt att ”norska/isländska vikingar seglade ända till Grönland och Amerika […] 

till Amerika kom de nästan 500 år före Columbus.”55 Detta enorma avtryck på världen i 

allmänhet och Europa i synnerhet återkommer i Alla tiders historia Bas (2008), där det står att 

”[s]tormän från Norden dominerade under vikingatiden delar av Europa”, i huvudsak i väst, 

men att ”[i] öster öppnades handelsvägar från Norden till Orienten och vikingar kom att 

påverka utvecklingen i de områden som senare blev Ryssland, Vitryssland och Ukraina.”56 De 

hjältemodiga vikingarnas storverk radas upp och bilden ges av ett sammanhängande 

vikingafolk som agerade som en grupp och med ett syfte. Det är verkligen den ärofulla 

dåtiden som förmedlas, en mytisk Golden Age målas upp.  

Just vikingarnas erövringar är något som flertalet läromedel tar fasta på. I EPOS (2000) 

menar författarna att vikingatågen inte bara handlade om plundring, utan att med tiden 

utvecklades till ”regelrätta erövringståg och kolonisationsföretag.”57 Återigen beskrivs hur 

brittiska öarna och norra Frankrike erövras, att Grönland, Island och delar i Nordamerika 

koloniseras. I öster beskrivs vikingarna mer som upptäckare som ”tog sig längs de stora ryska 

floderna ner mot Svarta havet och Kaspiska havet, och nådde fram till Bysans och kalifatet”.58 

Liknande erövringar beskrivs i Alla tiders historia Maxi (2002)59, samt i Vägar till nuet 

(1990) där författarna dock tonat ned det hela lite, och nöjer sig med att beskriva att 

vikingarna ”besöka länder som frankerriket och de brittiska öarna” och att de ”till och med 

[lyckades] grunda ganska varaktiga välden där, såsom det norska riket Dublin på Irland och 

                                                 

54 Långström, Sture, Historia. 1b, Den lilla människan och de stora sammanhangen (inklusive Historia 1a2), 1. 

uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012, s. 40 
55Ibid, s. 72 
56 Larsson, Hans Albin & Almgren, Hans, Alla tiders Historia. Bas, 1. uppl., Gleerups utbildning, Malmö, 2008, 

s. 9 
57 Sandberg, Robert (red.), Epos: historia : för gymnasieskolans kurs A, 1. uppl., Almqvist & Wiksell, 

Stockholm, 2000, s. 54 
58 Ibid, s. 54 
59 Almgren, Hans, Löwgren, Arne & Bergström, Börje, 2002, s. 81 
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det danska Danelagen i östra England.”60 I Människans historia (1990) beskriver författarna 

utöver erövringarna att ”[v]ikingaflottor seglade också plundrande längs Portugals och 

Spaniens kuster in i Medelhavet och skövlade städer i Norditalien.”61 

Två läromedel väljer att nästan närma sig det skönlitterära när de målar sin bild av 

dåtidens skräckinjagande vikingar. I Tider (1995) inleder författarna avsnittet om vikingarna 

med: ”[u]nder 250 år skulle sedan stora delar av kristenheten gå i skräck för hedningarna från 

norr, som snabbt kom glidande i sina drakskepp.”62 innan även de börjar beskriva vikingarnas 

krigsframgångar i Europa.  I Alla tiders historia (1985) är beskrivningen längre och är inte 

långt från den mytiska berättelsen om en gyllene era: 

På 800-talet träder våra nordiska förfäder på allvar in i den europeiska historien. Längs 

Västeuropas kuster uppenbarar sig då skepp från Norden. Ombord på skeppen befann sig 

krigare och handelsmän. Nordmännen gjorde strandhugg, seglade uppför de stora floderna och 

plundrade städer och byar. […] Med sina snabba och sjödugliga skepp kunde vikingarna skaffa 

sig militärt övertag.63 

Vi ser här också att författarna valt att göra en tydlig koppling till dagens nordbor när de 

kallar vikingarna för ”våra nordiska förfäder”. Funktionen blir då att, som Anthony Smith 

skriver, att skapa en kontinuitet mellan generationer och överbrygga tidens gång. Dagens 

Skandinavien har sin grund i vikingatiden, och dagens skandinaver är ättlingar till 

vikingarna64.   

Även i den äldsta av läromedlen som undersöks i denna uppsats Historia för gymnasiet 

(1969) beskrivs vikingatiden i liknande ordalag som tidigare. ”Under perioden 800-1000 ägde 

en väldig kraftutveckling rum i Norden. Det var vikingatågens tidevarv.” inleder man 

fantasieggande. Erövringarna av brittiska öarna och norra Frankrike tas upp, även så resorna 

och samhällsbyggandet i öster.65 Tyngdpunkten ligger även här minst sagt på vikingatågens 

erövringar och plundringar. 

                                                 

60 Graninger, Göran, Tägil, Sven & Carlsson, Kjell-Åke (red.), Vägar till nuet: från forntiden till våra dagar : 

historia för gymnasieskolan, [Ny utg.], Almqvist & Wiksell läromedel, Solna, 1990, s. 54 
61 Westin, Gunnar T. (red.), Människans historia: lärobok i historia för gymnasieskolan. 1, Natur och kultur, 

Stockholm, 1990, s. 81 
62 Gustafsson, Harald & Persson, Bo, Tider: historia A, 1. uppl., Almqvist & Wiksell, Stockholm, 1995, s. 25 
63 Bergström, Börje, Almgren, Hans & Löwgren, Arne, Alla tiders historia. Grundbok i historia för 

gymnasieskolans humanistiska och samhällsvetenskapliga linjer, 3. uppl., LiberLäromedel, Stockholm, 1985, s. 

52-53 
64 Schöpflin, George & Hosking, Geoffrey (red.), 1997, s. 49 
65 Kavaleff, Carl, Levén-Anderson, Ulla & Ahlefeld-Vejde, Maria von, Historia för gymnasiet. 1, Årskurs 1, 

Biblioteksförl., Stockholm, 1969, s. 59 
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 Det sista exemplet på hur vikingatiden framställs som en gyllene era där de orädda och 

kraftfulla vikingarna blir hjältarna som dagens nordbor kan se upp till och känna släktskap 

med kommer från Perspektiv på historien (2011): 

Vikingarnas framgångar grundande sig främst på deras sjöfararkonst. Deras långskepp var 

snabba och hade stor lastförmåga. De kunde landstiga på de grundaste vatten och ta fienden med 

överraskning. Snart spred sig vikingarna längs med kuster och floder. De plundrade och krigade, 

men bedrev också fredlig handel med slavar och pälsverk. I England, Frankrike och Ryssland 

inrättade sig vikingar som härskare över befolkningen. Andra nordbor utvandrade till Island och 

Grönland där de etablerade jordbrukarsamhällen. Härifrån tog de sig ända till Amerika.66  

Det är verkligen en framgångssaga som beskrivs. De skickliga sjöfararna som också var 

fruktade krigare. De inte bara härskar över stormakter som England, Frankrike och Ryssland, 

de koloniserar även Island och Grönland samt reser ända till Amerika. Vikingatiden får här 

funktionen av myten om en historisk storhetstid. En tid som inte problematiseras eller ens 

nyanseras. Som Dick Harrison skriver var exempelvis vikingarna inget samlat kollektiv, och 

det var bara ett fåtal som gav sig iväg ut på expeditioner.67 Men istället skapar denna 

mytologisering, för att referera till Anthony Smith, hjältar och skeenden för den det moderna 

Skandinavien att vörda och beundra. 68  

3.1.2 Problematisering och nyansering 

Det finns dock bland läromedlen även de som problematiserar bilden av vikingatiden. Allt 

från mindre justeringar eller nyanseringar, till ifrågasättanden av hela bilden av perioden. Att 

analysera beskrivningen av vikingatiden utifrån perspektivet av en Golden Age blir då mindre 

adekvat.  

En nyansering som görs i flera läromedel är att skilja mellan vikingar som krigade och 

de som handlade. Författarna kliver då bort från bilden av de kraftfulla och hjältemodiga 

vikingarna som satte skräck i hela Europa. På ett vis gör man då en särskiljning mellan olika 

typer av vikingar, och ser då inte vikingarna som ett kollektiv med samma idéer och mål. I 

Människans historia (1990) gör man en mindre differentiering mellan vikingar som for 

österut och de som for västerut. Författarna tydliggör att alla vikingar inte drevs av samma 

erövringsanda när de beskriver att vikingarna från början främst var intresserade av handel, 

medan de efterhand ”i väst övergår […] till storföretag under ledning av mäktiga hövdingar 

                                                 

66 Nyström, Hans, Nyström, Lars & Nyström, Örjan, Perspektiv på historien. 1b, 1. uppl., Gleerup, Malmö, 

2011, s. 46 
67 Harrison, Dick, 2002, s. 32 
68 Schöpflin, George & Hosking, Geoffrey (red.), 1997, s. 49 



21 

 

och kungar med erövring och ockupation som mål”.69 I Tider (1995) skriver man att ”[m]en 

vikingarna var också handelsmän. I öster fraktade de slavar och pälsverk längs de ryska 

floderna till Konstantinopel och Mellanöstern.”70  

På sina håll lyfts också fram att historieskrivningen har förändrats genom åren, att 

bilden av vikingatiden skiftat. I Historia (1995) menar författarna att ”Vikingarna [ofta har] 

skildrats som hänsynslösa våldsmän. […] De arkeologiska fynden ger emellertid delvis en 

annan bild. De visar ett handelsfolk som visserligen var beväpnat och hade förmåga att 

skydda sin handel, men som inte i onödan sökte strid.”71 Här ifrågasätts den traditionella 

bilden av vikingarna som krigiska och erövringslystna. Detta sker även i Alla tiders historia 

Maxi (2002): ”I Skandinavien har man ofta betonat att vikingatågen i första hand var 

handelsfärder.”72 Här väljer man vidare att försöka finna en förklaring till varför denna bild 

har spridits: ”Större delen av den samtida litteraturen om vikingar kommer från kristna 

författare som inte hade något till övers för vikingarna med sina asagudar. Så förklarar ofta 

skandinaviska historiker det dåliga rykte som vikingarna har i många länder.”73 Flera gånger 

kombinerar läromedlen dessa invändningar med den traditionella bilden av vikingatiden, så 

även i Samband historia (2009) där avsnittet inleds ”[f]rån nuvarande Danmark, Norge och 

Sverige drog grupper av män ut i sina snabba segelfartyg för att plundra och handla. […] De 

skapade flera olika riken (Normandie i Frankrike, Danelagen i England), de koloniserade flera 

av öarna i Atlanten […] och skövlade byar, städer och kloster.”74 Men därefter görs ett avsteg 

från den vanliga historien: 

De allra flesta nordbor var dock fredliga bönder. Deras handelsresor var normalt inte särskilt 

långa – få av dem reste exempelvis runt på de ryska floderna. I stället handlade bönderna 

vanligen med sina grannar, som i sin tur handlade med sina närboende.75 

Med denna typ av nyanseringar av vikingatiden tappar myten om Golden Age sin kraft. Idén 

om en gyllene era där ett hjältemodigt folk befolkade norden är som Anthony Smith skriver 

social och politisk och aldrig akademisk eller vetenskaplig.76 Men när den problematiseras 

                                                 

69 Westin, Gunnar T. (red.), 1990, s. 80 
70 Gustafsson, Harald & Persson, Bo, 1995, s. 25 
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Stockholm, 2009, s. 129 
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och ifrågasätts ur just ett vetenskapligt perspektiv så fyller den inte längre sin ursprungliga 

funktion. 

3.2 Myths of territory 

3.2.1 Den anakronistiska nationaliteten 

Myths of territory är föreställningen om ett ursprungligt territorium som den moderna 

nationen har en nästan magisk koppling till.  Den ligger inte långt från Golden age, Anthony 

Smith menar att nationens förbindelse med den gyllene eran kan etableras genom exempelvis 

namn och plats.77  Ett sådant namn eller plats skulle kunna vara dagens Sverige och svenskar. 

Genom att länka historiska händelser till dessa så skapas en kontinuitet och föreställning om 

att dagens nationella identitet har sitt ursprung i det territorium vi idag kallar för Sverige. 

Orvar Löfgren hävdar att den nationella identiteten förankras av vad han kallar för det 

nationella rummet.78 Att anakronistiskt projicera föreställningen om ett svenskt territorium 

befolkat av svenskar på vikingatiden förankrar således den moderna svenska identiteten i en 

uråldrig tradition, och skapar en tydlig kontinuitet mellan den gyllene erans hjältar och dagens 

svenskar. 

Just ett anakronistiskt användande av Sverige och svenskar i beskrivningen av 

vikingatiden är något som nästan alla läromedel gör sig skyldiga till. Perspektiv på historien 

(2011) går till och med så långt att de redan i tidigare avsnitt skriver att ”för 2500 år sedan 

kom järnet till Sverige”.79 Författarna menar dock senare att ”när vikingar började ge sig ut på 

sina resor fanns inte Sverige, Norge eller Danmark som riken. Makten låg hos den som var 

starkast.”80. Trots detta tydliggörande står det på efterföljande sida: ”De svenska vikingarna 

sökte sig österut längs floderna ner mot Svarta havet”.81 Samma tvära kast gör även 

Människans historia (1990) där författarna först förklarar att ”[n]ågon riksenhet kan man inte 

tala om”82 under vikingatiden, för att sedan skriva att under 900-talet fick ”[d]e svenska 

bondeköpmännen […] inskränka sina färder till nordvästra Ryssland.”83  

Läromedlen gör återkommande skillnad på vikingarnas expeditioner beroende på 

varifrån de utgick, i princip är ordalydelsen likadan i de flesta böcker, som i Samband historia 

                                                 

77 Schöpflin, George & Hosking, Geoffrey (red.), 1997, s. 50 
78 Ehn, Billy, Frykman, Jonas & Löfgren, Orvar, 1993, s. 89 
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82 Westin, Gunnar T. (red.), 1990, s. 80 
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(2009): ”Det var främst danska och norska vikingar som sökte sig västerut. […] De svenska 

vikingarna var handelsmän och reste främst österut, en del av dem även för att plundra och 

stjäla.”84 Problematiken här ligger i, som vi tidigare sett, att dessa nationer och nationaliteter 

långt ifrån existerade, och att, som Dick Harrison skriver, människorna som levde i 

Skandinavien i första hand, och kanske enbart, kände samhörighet med den absolut närmaste 

bygden.85 Harrison går till och med så långt att han hävdar att de människor som under denna 

period rese österut knappast ” uppfattade sig som svenskar, svear, götar eller ens nordbor.” 

Istället menar han att de ansåg sig tillhöra ett ”socio-ekonomiskt överskikt”, och inte alls 

något speciellt folk.86  

Läromedlen väljer ändå att placera vikingatidens händelser i ett anakronistiskt nationellt 

rum, idén om ”svenska vikingar”87, ”vikingar från Danmark, Norge och Sverige”88, ”sjöfarare 

från Danmark, Norge och Sverige”89 och de ”svenska sjöfararna”90 fyller en viktigare 

funktion än den vetenskapliga korrektheten. Paradoxalt nog finns mycket sällan någon 

problematisering av vikingarna som kollektiv med i läromedlen, förutom just särskiljningen 

mellan svenska, danska och norska vikingar. Här finns det istället en tydlig uppdelning i hur 

vikingarna av olika nationaliteter begav sig ut i världen. Där som sagt ” Svenskarna vände 

[…] sig österut.”91  

Vissa läromedel tar det längre än att bara beskriva vikingarnas nationalitet, likt Historia 

(1995) som menar att ”[n]orrmän och danskar bosatte sig inom Nordsjöområdet, svenskar i 

Baltikum och Ryssland”,92 medan Vägar till nuet (1990) till och med skriver om nationens 

Sveriges territorium: ”Sverige, som vid denna tid inte omfattade Skåne, Blekinge, Halland 

och Bohuslän”.93 I EPOS (2000) kan vi vidare läsa att i vikingatidens ”Sverige, det näst 

folkrikaste landet, bodde det kanske en halv miljon”94 och att ”Den första svenska staden var 

vikingatida Birka”.95 Om vi tidigare kunde tänka oss att läromedlen gjorde en praktisk 

uppdelning mellan vikingar som utgick från olika geografiska områden, så blir 

beskrivningarna här väldigt specifika och Sverige till och med benämns som ett land, med 
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Möt historien (2014) Alla tiders historia Bas (2008)

gränser, städer och ett invånarantal. Avsaknaden av tydliga problematiseringar gör att bilden 

skapas av en sammanhållen svensk nation befolkad av svenska vikingar. Som Löfgren skriver 

så försvenskas historien genom att det territorium där historien utspelar sig uttryckligt 

benämns som Sverige. Vikingarna framstår som ”våra förfäder, svenska som vi.”96  

3.2.2 Kartorna och territoriet 

I 12 av 16 undersökta läromedel ackompanjeras avsnittet om vikingatiden av en mindre 

kartbild som illustrerar vikingarnas färder över Europa. Kartorna liknar varandra i att de visar 

i huvudsak norra Europa och med pilar redogör för expeditioner i olika väderstreck. Det som 

skiljer dem åt är hur de benämner olika landområden. Likt anakronismerna i textstyckena som 

tidigare behandlats är det vissa kartor över det vikingatida Skandinavien som tydligt pekar ut 

bland annat Sverige, Norge och Danmark. Trots att nationerna inte skulle etableras än på fler 

hundra år.  

I National Identity menar Anthony Smith att den moderna nationen måste hävda sin 

uråldriga rätt till ett visst territorium inte bara på grund av internationellt erkännande, utan 

framförallt för att kunna uppnå en kollektiv inre trygghet. Nationalismen måste skapa en stark 

symbolisk koppling till ett specifikt landområde, ett ”hemland” där förfäderna en gång 

levde.97 Benedict Anderson skriver i Nationens röst just om vikten av kartor och hur de 

användes av kolonialmakter under tidigare sekler för att klassificera och avgränsa sina 

kolonier. Det blev både en verklig och inbillad kontroll där områden och folkslag kunde delas 

upp och fastställas. Där nationen 

skapades på ett både konkret och 

symboliskt vis.98 Samma funktion kan 

en karta över historien ha. Den kan 

vara uppenbart konkret i sina gränser 

mellan olika länder och rubriceringar 

av olika nationer, men också oerhört 

symbolisk genom att den skapar en 

distinkt idé om nationer och 

nationaliteter där det eventuellt 
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Tider (1995)       Alla tiders historia Maxi (2002) 

egentligen inte funnits några. Kartan blir The myth of territory förkroppsligad.  

I fem av läromedlen har författarna valt att endast märka ut större städer. Det blir en mer 

historiskt korrekt återgivning där olika nationer och nationaliteter helt utelämnas. Kartorna 

från Möt historien99 och Alla tiders historia Bas100 är mer eller mindre identiska och visar 

endast Skandinavien, en del större orter samt vilka färdvägar vikingarna tog på sina resor. I 

Epos101 och Historiens ansikte102 har man valt att även lägga till färger för att visa på var i 

Skandinavien det i första hand bodde vikingar. Här blir det en mindre avgränsning mot vilka 

folk som man kallar för vikingar och inte, en avgränsning görs mot människor i norra 

Skandinavien och Baltikum. I Perspektiv på historien103 används färgsättningen även för att 

tydliggöra från vilka områden de vikingar som for österut gav sig av, vikingar i gröna 

områden reste österut, lila områden västerut, etc. En tydligare uppdelning av vikingarna görs, 

men utan att de tilldelas en nationell identitet.  

                               

 EPOS (2000)    Historiens ansikte (2009)     Perspektiv på historien (2011) 

Två av läromedlen har istället valt 

att publicera kartor där folkgrupper har 

placerats ut. I Tider104 är det svear i 

dagens Sverige, norrmän i dagens Norge 

och danskar i dagens Danmark. Ett 

praktiskt sätt att komma undan problemet 

                                                 

99 Larsson, Olle, 2014, s. 36 
100 Larsson, Hans Albin & Almgren, Hans, 2008, s. 8 
101 Sandberg, Robert (red.), 2000, s. 53 
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Alla tiders historia (1985) 

med att placera ut nationer som ännu inte existerade. Alla tiders historia Maxi105 går steget 

längre och placerar även ut götar, och nyanserar då något förhållandena i området. Även om 

man här inte använder sig av moderna nationaliteter så är man emellertid tillbaka i att 

behandla vitt skilda folkgrupper som ett kollektiv. 

I Alla tiders historia106 närmar sig författarna 

steget att placera ut nationer på kartan. Även om Svitjod 

var ett begrepp under vikingatiden så var det inget 

sammanhållet rike. Man kan dock förklara det som att 

författarna vill visa på vad vikingarna själva kallade detta 

landområde. Mer problematiskt blir det i Vägar till 

nuet107 och Människans historia108, där det på själva 

kartan förvisso står Svitjod, men där infällda textrutor 

istället skapar en annan bild. Här får vi nu läsa om 

”Sverige” och ”Svenska färdmål” samt ”Svenska 

bosättningsområden och intressesfärer”. Vi är tillbaka på att benämna landområdet vissa 

vikingar utgick ifrån för Sverige, samt kalla dem för svenskar. Nu skapas minst sagt ett 

svenskt kollektiv, framförallt när det gäller bosättningar och intressesfärer. De svenska 

vikingarna målas upp som dagens svenskars förfäder, de blir en grupp med en gemensam 

plan, en egen färdväg och specifika geografiska platser där de hade intressen och bosatte sig.   

            

Vägar till nuet (1990)    Människans historia (1990) 
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Samband historia (2009)     Historia (1995) 

I Samband historia109 och 

Historia110 har författarna valt att 

helt enkelt sätta ut namnet Sverige, 

fast det är namnet på ett 

sammanhållet rike som inte existerar 

förrän på 1300-talet. Genom att 

märka ut nationen Sverige på kartan, 

och som i fallet Samband historia 

även tydligt markera gränser och 

färglägga vad som kan uppfattas 

som ett eget rike, så skapas en klar linje mellan dagens moderna Sverige och de folk som 

levde på samma område 1000 år tidigare.  

 Kartan kan i läromedlen få funktionen av just ett konkret och till synes vetenskapligt 

verktyg som med linjer och färger målar upp en bild av vikingatidens Skandinavien. Gränser 

som dåtidens människor inte skulle kännas vid och eventuellt till och med ha svårt att förstå 

blir på kartan odiskutabla. I 4 stycken av de 16 undersökta läromedlen innehåller den 

uppmålade bilden anakronistiskt användande av nationen Sverige och förmedlar därmed 

föreställningen om en reell koppling mellan dåtidens vikingar och dagens svenskar. Mellan 

det dåtida territoriet och dagens moderna nationalstat. 

3.3 Problematiseringar 

Vi såg i anslutning till fenomenet Golden age att det i läromedlen fanns vissa 

problematiserande inslag. I tre nyare läromedel dyker det emellertid upp en mer allmän 

problematisering och nyansering av hela vikingatiden. I Perspektiv på historien (2011) nämns 

angående en bild att ”[d]et är den äldsta bild av vad vi idag kallar ’vikingar’”.111 Detta antyder 

att författarna har vetskap om att just uttrycket viking är ett senare begrepp, dock utvecklar de 

inte det mer än så. Källorna som ofta ligger till grund för den traditionella bilden av 

vikingatiden ifrågasätts i Historiens ansikte (2009). Runstenar, sagor och andra 

omdebatterade källor ifrågasätts.112 Den bok som går längst i sin problematisering av 
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vikingatiden som historisk epok är Alla tiders historia (2008). I en faktaruta skriver 

författarna:  

Har vikingatiden funnits? Numera kan man läsa skildringar där historiker eller journalister 

påstår att vikingarna inte alls har funnits. […] Enligt detta synsätt var det ’nationalistiska 

svärmare’ som skapade en hjältetyp […] för att ge skandinaverna något att vara stolta över.113 

Dock sker denna typ av problematiseringar i anslutning till den mer traditionella 

beskrivningen av epoken. En infälld faktaruta med frågeställningar kring källäget förväntas 

väga upp en text som i stort sett inte skiljer sig så mycket från sina föregångare från 30 år 

tillbaka.  

3.4 Jämförelse mellan läroplaner 

Av läromedlen som undersökts ser uppdelningen mellan de tre olika läroplanerna ut som 

följer: en bok är från 1969 och är därför inte skriven för den nya samlade skolformen som 

skulle följde på grundskolan och fick namnet gymnasieskolan. Tre böcker är utgivna under 

LGY70, 9 stycken under LPF94 och till sist tre stycken under GY11.  

 LGY70 var om vi sett relativt specifik och lyfte en del kritiska perspektiv som 

historieundervisningen skulle innehålla. LPF94 var mycket vagare och hade mindre skrivelser 

om undervisningens utformning, om kritiska perspektiv eller nyansering av traditionell 

historieskrivning. I GY11 slutligen är det återigen mer specifika beskrivningar. Här nämns 

bland annat att undervisningen ska behandla hur historia används i olika situationer, och här 

ges faktiskt tydliga instruktioner om att olika historiska epoker ska problematiseras, där 

vikingatiden även nämns som ett exempel på en sådan epok som bör diskuteras ur olika 

perspektiv.  

 I korthet är det svårt att hitta några större skillnader mellan hur läromedlen behandlar 

vikingatiden som går att härleda till vilken läroplan de är författade till. Det som i allmänhet 

går att säga är att de problematiseringar som tydligt görs överlag sker i senare läromedel, 

något vi kommer att återkomma till. 

 I granskningen av hur läromedlen eventuellt kan hävdas uppvisa tendenser till en 

historiebeskrivning som kan kopplas till myten om Golden Age var det svårt att finna några 

skillnader mellan läromedel från olika läroplaner. Inom alla tre läroplaner finns det exempel 

på läromedel som lägger ut texten om vikingarnas påverkan på Europa, deras erövringar och 

orädda äventyr. Det ska dock sägas att de nyanseringar som sker av denna bild görs av 
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läromedel som är utgivna mellan 1995 och 2009, således tillhörande LPF94. Därmed inte sagt 

att det rör alla läromedel från denna period.  

Inte heller vad det gäller Myths of territory finns det några klara skillnader mellan olika 

läroplaner. Dock är det även här så att nyanseringar som sker görs av läromedel mellan 1990 

och 2014, vilket visserligen inbegriper alla läroplaner men är samtidig ungefär samma 

tidsperiod som när Golden Age nyanserades. 

 Vid användandet av kartor, även detta kopplat till Myths of territory, går det dock att 

finna ett något tydligare mönster. De nyare läromedlen, från 2000 till 2014 där LPF94 och 

GY11 ingår, satte hellre ut namn på städer än namnet Sverige, och gjorde inte lika tydliga 

riksgränser. En av de fyra kartor som anakronistiskt placerade ut ”Sverige” och ”svenskar” 

var dock från 2009, i övrigt var det läromedel från 1990-talet som föll i den fällan. Således 

återfinns mer historisk korrekta kartor över vikingatidens Skandinavien i de nyare böckerna.  

De mer allmänna problematiseringarna av vikingatiden, där källor och traditionella 

beskrivningar ifrågasätts, sker som vi sett alla i nyare läromedel, från 2008, 2009 och 2011. 

Spontant vore det nära till hands att tänka sig att dessa tre alla skulle vara författade under 

GY11, då just kursplanen i denna läroplan så tydligt pekar ut vikingatiden som problematisk. 

Dock är två av dessa läromedel skrivna under LPF94, om än under denna läroplans sista år. 

En möjlighet är att det under 00-talets sista år fanns en diskussion om vikingatidens historiska 

grund, vilket då skulle ha gjort avtryck i både läromedlen från denna tid och den nya 

läroplanen som författades under denna period. Dock är det utifrån ett sådant antagande svårt 

att förstå varför denna problematisering då helt saknas i de två andra läromedel från GY11 

som undersöktes. 

  



30 

 

4. Diskussion 

Trots att olika läroplaner lagt olika mycket vikt vid källkritik, historiebruk och hur historia 

förmedlas så skiljer sig läromedlens beskrivning av vikingatiden genom åren inte så mycket 

åt. Liknande bilder av vikingarna målas upp utan att nämnvärt nyanseras, och i grunden så 

lever myten om vikingen även i dagens läromedel kvar. Dick Harrison skriver att vikingatiden 

är mer mytisk än den är historisk, och det går att argumentera för att läromedlen i historia 

fortsatt reproducerar denna framställning. Vikingarna framställs genomgående som en samlad 

grupp med samma drivkrafter och samma mål. De kopplas ofta på ett anakronistiskt vis till 

dagens moderna nordiska stater genom att benämnas som svenska, danska eller norska 

vikingar och det är i texterna noga om de utgår från exempelvis Danmark eller Sverige.  

 Anledningarna till att grundberättelsen skiftar så litet mellan läromedlen kan visserligen 

härledas till att vissa författare tenderar att återkomma i bok efter bok, och då tar med sig sina 

tidigare beskrivningar med bara vissa justeringar. Men en annan anledning är att det genom 

åren skapats en slags kanon vad det gäller exempelvis vikingatiden, den traditionella 

framställningen lever kvar utan att ifrågasättas på djupet. Det blir en beskrivning som är 

kulturell snarare än vetenskaplig, där problematiseringarna som uppkommer i senare böcker 

närmast hängs på i efterhand eller vid sidan om, istället för att bli själva utgångspunkten.  

Vikingatiden har en så stark identitet att den är svår att berätta på något annat vis. Som 

Hagerman skriver så har den tydliga mytbilden heller inte grunden i den egentliga 

vikingatiden, utan i 1800-talets nationalistiska Sverige. Den berättelsen som skapades då lever 

kvar idag, om än något nedtonad så fortfarande med samma bärande element. Hagerman 

skriver att vikingatiden i form av en vetenskapligt baserad historisk framställning bär med sig 

uppfattningar och idéer om folken i Norden. Kanske fyller vikingatiden även i moderna 

läromedel mer eller mindre omedvetet en liknande funktion; att framställningen inte är så 

mycket vetenskaplig som social, politisk och kulturell.  

4.1 Vikingatiden och den nationella identiteten 

Om vi antar att det finns kulturella förklaringar till att den traditionella beskrivningen av 

vikingatiden reproduceras i läromedlen så blir nästa fråga: kan det finnas en specifik funktion 

för att så är fallet? Utifrån de teorier om nationalism och nationell identitet som presenterades 

tidigare kan man argumentera för att värdet av det mytologiska inslaget i ett lands historia inte 

ska underskattas.  
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När kulturella uppfattningar ska reproduceras och föras vidare mellan generationerna så 

finns det, som George Schöpflin skriver, i de mytiska berättelserna värderingar, information 

och möjligheten för människor att dela en tankevärld. Dessa kulturella värden kan inte föras 

vidare genom strikt objektiv och vetenskaplig historieskrivning. De nationella myterna skapar 

visserligen gränser mellan människor och samhällen, de skapar ett ”vi och de”; men i det 

”viet” uppstår en nationell gemenskap. Hos denna nationella gemenskap finns vidare enligt 

Benedict Anderson ett behov av en berättelse som ger upplevelsen av en kontinuitet, och det 

är genom denna föreställning om en kontinuerlig gemenskap genom historien som den 

nationella identiteten uppstår.  

 De mytiska berättelserna om de heroiska och orädda vikingarna blir i detta fall ett 

viktigt element i den moderna svenska identiteten. Föreställningen om ”svenska vikingar” må 

vara anakronistiskt men skapar ändå upplevelsen av en kontinuerlig nation genom 

århundradena med en gemensam nationell identitet. Det blir i skapandet av en sådan berättelse 

naturligt att endast vissa delar av vikingatiden uppmärksammas, och att det i läromedlen 

återkommande är samma delar som lyfts fram. Som Jonas Frykman hävdar så prioriteras olika 

delar av historien genomgående när en nationell identitet ska formas. Vissa händelser och 

skeenden lyfts fram, andra tonas ned. Allt för att skapa ett mönster, en sammanhållen grund 

att bygga gemenskap och identitet på. Här blir det vikingarnas erövringar och orädda 

handelsfärder som fokuseras, med andra ord blir här grunden de mytiska framställningarna av 

en Golden Age och Myths of territory. 

 Skolan har både idag och historiskt en samlande uppgift, den ska skapa en gemenskap 

och förståelse mellan svenska medborgare. Därför är det kanske heller ingen slump att denna 

mytbildning reproduceras i just skolans läromedel. Om berättelsen om vikingatiden ska vara 

med och forma den svenska identiteten, då är det i skolans värld dessa berättelser har mest 

påverkan.   

4.2.1 Golden Age 

I läromedlen går det som vi sett att finna exempel på hur framställningarna av vikingatiden 

går att koppla till nationella myter om en Golden Age eller en gyllene era. Vikingarna blir 

hjältar för dagens skandinaver att idolisera och beundra. De beskrivs som ett folk olikt alla 

andra i Europa, ett folk vars gärningar ledde till en skandinavisk storhetstid. Vikingatiden 

framställs som en gyllene era värd att identifiera sig med, en nödvändighet för mytbilden av 

en uråldrig nation. Om den nationella identiteten behöver kontinuitet och upplevelsen av en 
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gemenskap genom århundradena så blir verkligen vikingarna här ett stadigt ankare i forntiden 

att fästa denna identitet vid.  

 Anthony Smith menar att den gyllene eran upplevs ge bilden av det egna kollektivets 

sanna natur. Kanske är det därför vikingarna framställs som hjältemodiga och drivna, 

skickliga och kloka. Det är det ett folk vill se när det tittar sig i spegeln, inflytande och 

storslagenhet. Idag kanske det är svårare att se en sådan spegelbild, därav behovet av att titta 

tusen år bakåt i tiden. Därav behovet av att hålla fast vid den traditionella berättelsen. För 

Sveriges del är det kanske bara stormaktstiden som kan mäta sig med föreställningen om 

dessa krigare och äventyrare som satte skräck i hela Europa.  

4.2.2 Myths of territory 

Om den gyllene eran är storhetstiden som dagens medborgare vill identifiera sig med och 

känna samhörighet till så blir myterna om territoriet som ett slags verktyg för att uppnå detta. 

I läromedlen finns det som vi sett flertalet exempel på hur benämningen Sverige och svenskar 

anakronistiskt tillämpats på vikingatidens områden och människor. Det är Sverige på kartorna 

och svenska gränser, det är svenska vikingar och svenska sjöfarare, trots att landet inte skulle 

existera än på hundratals år samt att den moderna nationen föddes senare ändå. Men 

refererandet till dåtidens områden som svenska gör att kopplingen mellan nu och då minskar 

drastiskt. Den där känslan av kontinuitet och gemenskap med vikingarna blir lätt att ta till sig 

när vi ser dem som svenskar precis som vi. Etniska, kulturella, religiösa och andra skillnader 

sopas undan genom det magiska ordet Sverige. En verklighet när du träffar andra svenskar 

idag, och kanske just därför ingen konstighet när du jämför dig själv med någon som levde för 

tusen år sedan. 

 Historien försvenskas genom territoriet skriver Orvar Löfgren. Genom det svenska 

territoriet kan vi göra vikingatiden till en del av den svenska historien. Det som sker innanför 

Sveriges (moderna) gränser blir också en del av Sveriges historia. Den gyllene, storslagna 

eran som vikingatiden blir i vår föreställningsvärld, kan vi åberopa släktskap till genom att 

hänvisa till våra svenska gränser och med dem som grund kalla vikingarna för svenska 

krigare, sjöfarare och handelsmän. 

4.3 Avslutning 

Vi ser historien i backspegeln, vi upplever den genom vårt moderna perspektiv. Det är då 

egentligen inte speciellt konstigt att vi också lätt hemfaller åt diverse anakronismer. Idén om 
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det forntida Sverige och forntida svenskar är ur praktisk och pedagogisk synvinkel väldigt 

naturlig. Det är först när vi ska vara vetenskapliga som det blir ett större problem.  

Det vi har kunnat se här är också att den typiska historieskrivningen i läromedel i 

historia också kan tolkas ha andra funktioner. Det vi behöver fråga oss är: varför finns historia 

som ämne? Frågan har många svar, men traditionellt har det knappast varit en hemlighet att 

det handlar om att berätta nationens, inte sällan ärorika, historia. Historieämnet har fyllt det 

tydliga syftet att skapa gemenskap och identifikation. Genom den nationella identiteten 

socialiseras medborgarna i samhället in i en gemensam kulturell föreställningsvärld, med 

delade värderingar, traditioner och symboler. Den har förmågan att överbrygga skillnader i 

klass, kön, etnicitet, etc. Som Anthony Smith skriver sker detta också i huvudsak genom 

utbildningssystemet. Det är här en stark grund kan byggas för en nationell gemenskap, det är 

här dessa traditioner, uppfattningar och kulturella arv kan reproduceras. Även om syftet för 

historieämnet inte uttalat är detsamma idag, så är det inte konstigt att det i läromedel går att 

finna spår av tankegods från 1800-talet när den svenska nationaliteten på allvar började 

byggas. Att den traditionella historieskrivningen än idag lämnar sina spår.  

Sverige som en stabil nationalstat har också en stabil nationell identitet. Det finns en 

tydlig svensk historia för dagens medborgare att knyta an till, en historia som kan fungera 

som en trygghet och grund för gemenskap. Ulf Zander menar att detta kan vara en förklaring 

till att traditionella berättelser mer sällan än ofta problematiseras och omformuleras. För ska 

vi börja omvärdera vår historia kräver det att vi också omvärdera vår nationella identitet, det 

vill säga att vi blir tvungna att omvärdera vilka vi är. Detta är säkert inget 

läromedelsförfattarna har i åtanke när de författar sina texter, men kanske finns det en 

omedveten vilja att ändå följa den traditionen. Kanske är det därför problematiseringar och 

nyanseringar blir sekundära, förpassade till de infällda faktarutorna, utan att göra inverkan på 

berättelsen. 
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5. Sammanfattning 

Vikingatiden är en speciell tidsepok som många har en tydlig bild av, en bild som dessvärre 

inte alltid är så historiskt korrekt. Flera mytbildningar om perioden föddes som delar av ett 

nationellt projekt på 1800-talet. Sveriges storslagna historia skulle skrivas, och det var inte 

alltid vetenskapligheten som var det viktigaste. Myten om vikingen och vikingatiden lever 

kvar än idag, och kan ses som en vital del av den skandinaviska identiteten.  

Denna uppsats vill undersöka om 1800-talets tankegods har lämnat spår i dagens 

moderna läromedel. Hur beskrivs vikingatiden i läromedel författade för historieämnet i 

gymnasieskolan? Problematiseras och nyanseras perioden, och går det att koppla 

framställningen av vikingatiden till teorier om nationalism och nationell identitet? I 

undersökningen har 16 läromedel från 1969 till 2014 ingått. 

Det finns teorier som beskriver hur det i en modern nationalstat finns ett behov av 

kontinuitet bakåt i tiden. Trots att den moderna nationalstaten uppstod först kring 1700-talet 

behöver den nationella identiteten förankras längre bak i tiden. Historieskrivningen blir då den 

länken som binder ihop statens dåtid med nutiden.  

Nationell mytbildning är en grund i den nationella identiteten. Häri uppstår en 

gemenskap mellan medborgarna. I denna uppsats är två myter centrala. Först Golden Age som 

är myten om en historisk storhetstid, att nationen har grunden i en gyllene era befolkad av 

orädda hjältar. Hjältar som dagens medborgare kan identifiera sig med, och känna en 

upplevelse av släktskap med.  

Myths of territory är myten om ett uråldrigt nationellt rum. Nationen binds till ett 

specifikt territorium, där gränserna på ett närmast magiskt vis alltid verkar ha existerat. 

Nationens historia avgränsas och förankras i det nationella rummet, och allt som sker inom 

detta rum, inom dessa gränser, blir automatiskt en del av nationens historia.  

Det visade sig i undersökningen att beskrivningarna av vikingatiden tenderar att i första 

hand framställa vikingarna som framstående krigare och orädda äventyrare. De beskrivs som 

ett samlat kollektiv på ett vis som de inte var i verkligheten. Problematiseringarna i 

läromedlen är få och det finns drag av att vilja måla upp vikingatiden som en storhetstid, och 

vikingarna som hjältar. Myten om en Golden Age är således inte så långt borta. 

Vidare tilldelas vikingarna genomgående moderna nationaliteter, där svenska vikingar 

far österut medan norska vikingar reser åt väster. I texterna och på kartor över vikingarnas 

färder i läromedlen är ofta också nationen Sverige tydligt utsatt. Detta trots att någon svensk 

nation inte kommer att bildas än på många hundra år, och att vikingarna knappast sågs sig 
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som en gemensam grupp, framförallt inte som svenskar. Det verkar nästan i dessa texter som 

att ett svenskt territorium fanns redan på vikingatiden, ett territorium befolkat med svenskar 

precis som idag. 

De få problematiseringar som ändå görs illustreras ofta i infällda faktarutor, och 

påverkar sällan huvudtextens beskrivning av vikingatiden, som istället är sig relativt lik 

mellan de olika läromedlen.  

Trots att kursplanerna för historieämnet förändrats vid läroplansskiftena 1970, 1994 och 

2011 så märks detta inte i läromedlen. Det är överlag samma traditionella beskrivningar som 

återkommer, det som går att se är att de problematiseringar och nyanseringar som sker i högre 

grad görs i läromedel författade i slutet av 00-talet.  

Sammanfattningsvis finns det i dagens läromedel i historia för gymnasieskolan 

fortfarande spår av vikingatiden som 1800-talskonstruktion. Läromedelsförfattarna hemfaller 

ofta åt just den traditionella berättelsen som också blivit en del av den svenska identiteten. Det 

går att se drag av både Golden age och Myths of territory. Ser man historieämnet ur ett 

kulturellt och socialt perspektiv är detta inte nödvändigtvis ett problem. Den traditionella 

mytbilden av vikingatiden fyller en viktig funktion i det moderna Sverige och för den 

nationella identiteten. Problem blir det först när vi anlägger ett vetenskapligt perspektiv, vilket 

man eventuellt kan argumentera för borde vara läromedlen i gymnasieskolans första prioritet.  
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