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Abstract 
This study is based on how ”the dark story” about The Swedish Welfare system during 1900-

1950’s is presented in a selection of history textbooks which are adapted for upper secondary 

school. What I am referring to with ”the dark story” is the sterilizations, the oppression notice 

against minority groups, the ideal of being well-behaved and the injustice within social 

classes and gender. I have limited the study to examine history textbooks which are adapted 

for the current course ”History 1b” and the previous course ”History A”. According to earlier 

reasearch ”the dark story” about Sweden’s history started to be problematized during 1990’s 

with the result that the history has started to be impaired in textbooks during 2000’s. Earlier, 

Sweden’s history in textbooks has been presented as neutral, which has illustrated that no 

dark or hidden history about Sweden has been written.  

         The aim in this study is to examine what history is being emphasized in the textbooks 

and analyze how it is presented as an educational content. To be able to do that I have used a 

qualitative content analysis focused on examining the textbooks by Niklas Ammert’s analysis 

model about how textbooks present history. In this study I found out that ”the dark story” is 

presented in all examined textbooks, but in different ways with different examples. I also 

found out that the history is thematised depending what history the textbook has emphasized 

and how it is presented by the authors. Some of the authors have problematized several 

examples by different perspectives and some of them present one short example. This result 

shows that ”the dark story” within The Swedish Welfare system is presented different as an 

educational content. 
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1. Inledning 
Det var när jag studerade mitt andra år på gymnasiet och läste kursen Historia B som jag 

första gången stötte på 1900-talets mörka historia om Sverige. Min lärare undervisade om 

rasismen och hur den har historiskt skildrats i det svenska samhället. Hon undervisade om 

rashygienen, det rasbiologiska institutet i Uppsala, om hur läkare ska ha utfört mätningar på 

människors skallar för att dela in dem i raser, om hur ”tattare” och samer har blivit förtryckta 

i samhället samt att staten ska ha lagstiftat och utfört steriliseringar på människor som 

betraktades vara ”sinnesslöa”.  

        I början på 1900-talet var det oroligt i Sverige med tidvis hög arbetslöshet och 

fattigdom, vilket medförde att politiker under 1920- och 1930-talet började utforma en ny 

socialdemokratisk välfärdspolitik, det svenska ”folkhemmet”, som skulle skapa lika och 

allmänna rättigheter för alla människor. Historien om det svenska ”folkhemmet” har i flera 

kontexter framställts som en positiv riktning för Sveriges välfärdsutveckling.1 Dock har flera 

historiker och den svenska staten under 1990-talet och in på 2000-talet presenterat och 

offentliggjort att det svenska folkhemsbygget har en ”mörk historia” som tar sig i uttryck 

genom exempelvis rashygienen, förtryck mot minoritetsgrupper och tvångssteriliseringarna.2  

        Då jag utbildar mig till lärare är det i detta sammanhang intressant att undersöka hur den 

”mörka historien” skildras i historieundervisningen. I läroplanen för gymnasieskolan 2011 

framhävs att ”skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att 

elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden”.3 Historiedidaktikern Niklas Ammert 

menar att historieundervisning bör grundas mer på värdefrågor, dels eftersom elever 

efterfrågar mer mörk historia och dels genererar det förståelse för varför det svenska 

samhället ser ut som det gör idag.4 Enligt historikern Knut Kjeldstadli kan historia betraktas 

som vetenskap om ”(…) den ge resultat som upplevs som relevanta för de människor och det 

samhälle som finns nu”.5 Historia har en betydande plats i samhället, eftersom historiska 

företeelser kan förklara varför samhället idag anammar värdefrågor samt tar avstånd ifrån 

vissa idéer. Detta förväntas eleverna inhämta och utveckla kunskaper om i 

historieundervisningen. Av dessa skäl kommer min studie utifrån ett historiedidaktiskt 
                                                        
 
1 Åmark, Klas, Hundra år av välfärdspolitik – välfärdsstatens framväxt i Norge och Sverige, Boréa, Umeå, 
2005, s. 66. 
2 Karlsson, Klas-Göran, ”Historia, historiedidaktik och historiekultur – teori och praktik”, kapitel ur Historien är 
närvarande – historiedidaktik som teori och tillämpning, Klas-Göran Karlsson & Ulf Zander (red), 2014, s. 17. 
3 Skolverket, läroplan för gymnasieskolan, 2011, s. 5. 
4 Ammert Niklas, Historia som kunskap – innehåll, mening och värden i möten med historia, Nordic Academic 
Press, Falun, 2013, s. 121f. 
5 Kjeldstadli Knut, Det förflutna är inte vad det en gång var, Studentlitteratur, Lund, 2010, upplaga 1:14, s. 27 
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perspektiv att beröra hur den ”mörka historien” i Sverige under första halvan av 1900-talet 

framställs i historieundervisningen med fokus på hur den framställs i historieläroboken. 

 

1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka vilken ”mörk historia” inom det svenska 

”folkhemmet” som får utrymme i ett urval av historieläroböcker. Syftet är även att undersöka, 

utifrån Ammerts analysmodell om framställningstyper, hur den ”mörka historien” framställs 

som ett pedagogiskt innehåll. Vad jag, i denna studie, syftar på med den ”mörka historien” är 

idealet om ”skötsamhet”, tvångssteriliseringarna, förtryck mot minoritetsgrupper, synen på 

kön samt orättvisan som skildrades mellan klasser och kön. Det är den del av historien om 

”folkhemmet” som, enligt tidigare forskning, har varit nedtystad och mörklagd men som 

under 1990-talet och in på 2000-talet har börjat få alltmer uppmärksamhet i den offentliga 

debatten. 
 
1.2. Tidigare forskning 
Historikern Ingmarie Danielsson Malmros har i sin avhandling studerat hur framställningen 

av Sveriges historia och svenskhet har sett ut i 52 historieläroböcker under perioden 1931-

2009, samt huruvida dessa berättelser påverkar elevers föreställningsvärldar.6  

 
Historieläroböcker säger mycket om ett samhälles självförståelse. Dels speglar läroböcker de 

kunskaper och värderingar som ansetts tillräckligt viktiga för att sprida vidare till nya 

generationer, dels artikuleras i dem föreställningar som ses som så självklara att ingen längre ser 

dem.7 

 

Danielsson Malmros betonar att både en förändring och kontinuitet illustreras i 

historieläroböckerna ifrån 1930-talet fram till 2000-talet. De berättelser som förändringen 

berör är berättelsen om Sverige som neutralt land, berättelsen om välstånds- och 

välfärdsarbetet, berättelsen om Sverige som demokratins föregångsland, berättelsen om 

främlingen samt berättelsen om Sverige som världens mest jämställda land.8  

        I berättelsen om välfärdsarbetet framhävs de mörka historiska aspekter som anknyts till 
                                                        
 
6 Danielsson Malmros, Ingmarie, Det var en gång ett land… Berättelser om svenskhet i historieläroböcker och 
elevers föreställningsvärldar, Agerings, Aarhus, 2012, s. 14. 
7 Danielsson Malmros, Ingmarie, ”Den historiska berättelsen i teori och praktik”, kapitel ur Historien är 
närvarande – historiedidaktik som teori och tillämpning, Karlsson Klas-Göran & Zander Ulf (red), 
Studentlitteratur, Lund, 2014, s. 204. 
8 Danielsson, Malmros, ”Den historiska berättelsen i teori och praktik”, Karlsson & Zander (red), 2014, s. 206. 
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”folkhemmet” som denna studie belyser. Hon presenterar att i både äldre och yngre 

historieläroböcker framhävs folkhemspolitiken som en positiv riktning, där författarna inte 

beaktar flera infallsvinklar av historien. Av det skälet menar hon att Sveriges historia har 

framhävts neutralt i historieläroböcker. Ett tydligt exempel är att författarna exempelvis har 

förankrat tvångssteriliseringarna med rasism och Hitlers Nazityskland, där författarna inte 

betonar att steriliseringar även har förekommit i Sverige.9  

        Danielsson Malmros presenterar även att det inte är förrän i slutet av 1990-talet och in 

början av 2000-talet som Sveriges historia börjar problematiseras i den offentliga debatten, 

genom att framhäva andra infallsvinklar av ”folkhemmet”. Detta menar hon börjar illustreras 

i historieläroböcker som är utkomna under 2000-talet, där hon exemplifierar med 

historieläroboken Samband historia som utkom 2009. I den läroboken framhäver författarna 

att tvångssteriliseringarna var en baksida av ”folkhemmet”, vilket hon menar tidigare 

historieläroböcker inte har framhävt. Hon menar att denna förändring i historieläroböckerna 

beror på tre förändringsfaktorer, den intentionella, den historiska samt den historiekulturella 

som framförallt har övervägande betydelse. Dessa faktorer påverkas av ”(…) formella och 

informella maktstrukturer som finns i varje samhälle, det vill säga vad som är möjligt att 

skriva i en lärobok under en specifik tid om ett speciellt ämne”.10 Hon menar att den ”mörka 

historien” om det svenska ”folkhemmet” idag betraktas godtagbart att debattera om, vilket 

illustreras genom att yngre historieläroböcker börjar framhäva mörka historiska aspekter. 

Dock betonar hon att nedskrivningen av historiska teman i läroböcker är en trögrörlig process 

då historiska ämnen kan befinna sig i den offentliga debatten i tio år innan de får utrymme i 

historieläroboken.11   

        Historiedidaktikern Klas-Göran Karlsson har även studerat hur den ”mörka historien” 

om det svenska ”folkhemmet” debatteras, används och förmedlas i den offentliga debatten. 

Han presenterar i sin text ”Historia, historiedidaktik och historiekultur” ur Historien är 

närvarande att det inte var förrän under 1990-talet, genom förlåtelse och erkännande ifrån 

staten, som mörkare historiska aspekter i Sveriges historia började problematiseras. Han 

presenterar exempelvis Sveriges samarbete med Nazityskland, rasbiologins framväxt, 

förtryck mot minoritetsgrupper samt tvångssteriliseringarna.12  

                                                        
 
9 Danielsson Malmros, ”Den historia berättelsen i teori och praktik”, Karlsson & Zander (red), 2014, s. 214. 
10 Danielsson Malmros, ”Den historiska berättelsen i teori och praktik”, Karlsson & Zander (red), 2014, s. 227. 
11 Danielsson Malmros, ”Den historiska berättelsen i teori och praktik”, Karlsson & Zander (red), 2014, s. 229f. 
12 Karlsson, Klas-Göran, ”Historia, historiedidaktik och historiekultur – teori och praktik”, kapitel ur Historien 
är närvarande – historiedidaktik som teori och tillämpning, Karlsson & Zander (red), 2014, s. 17. 
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        Att staten har offentliggjort den ”mörka historien” menar Karlsson visar på ideologiskt 

historiebruk, vilket han definierar att staten ”(…) kan rationalisera historien, det vill säga i 

efterhand lägga den tillrätta, för att exempelvis förklara och försvara förtryck och våld i det 

förflutna”.13 Han betonar även att den ”mörka historien” om Sveriges historia idag är en del 

av historiekulturen. Detta innebär att samhället kan debattera, kommunicera och värdesätta 

den historien, vilket illustreras genom att den historien har fått större uppmärksamhet inom 

exempelvis undervisning och forskning.14 

        Denna studie beaktar även historiedidaktikern Niklas Ammerts och historiedidaktikern 

Tomas Englunds forskning, dock förankras denna forskning till studiens teoretiska perspektiv 

och metod. Av det skälet avser jag att presentera Englunds forskning under ”teoretiska 

perspektiv” och Ammerts forskning under ”teoretiska perspektiv” och ”metod”. 

        Sammanfattningsvis framhäver den tidigare forskningen att problematiseringen av 

Sveriges historia aktsamt började framhävas under 1990-talet där exempel på mörka 

historiska aspekter beaktades. Detta har i sin tur bidragit till att problematiseringen av 

Sveriges historia började framhävas i historieläroböcker under 2000-talet, vilket illustrerar 

andra perspektiv av Sveriges historia. Utifrån vad den tidigare forskningen har presenterat, 

avser jag i denna studie undersöka vilken ”mörk historia” inom det svenska ”folkhemmet” 

som har fått utrymme samt hur dessa aspekter framställs som ett pedagogiskt innehåll i 

historieläroböcker som den tidigare forskningen inte har undersökt. 

 
1.3. Frågeställningar 

• Vilka mörka historiska aspekter/exempel betonas i avsnittet ”det svenska 

folkhemmet” i de utvalda historieläroböckerna? 

• Hur framställs den ”mörka historien” som ett pedagogiskt innehåll i de utvalda 

historieläroböckerna? 

 

1.4. Problemformulering och avgränsning 
I denna studie beaktas läroböcker, men vad definierar en lärobok? Enligt pedagogen Staffan 

Selander är en lärobok en pedagogisk text som ska ”(…) återskapa eller reproducera befintlig 

                                                        
 
13 Karlsson, ”Historia, historiedidaktik och historiekultur – teori och praktik”, Karlsson & Zander (red), 2014, s. 
74. 
14 Danielsson Malmros, ”Den historiska berättelsen i teori och praktik”, Karlsson & Zander (red), 2014, s. 65. 
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kunskap”.15 En lärobok är utifrån ett pedagogiskt perspektiv ett informationsbärande system 

och ett exempel på hur pedagogiskt innehåll kan förmedlas i undervisning.16 Detta innebär att 

historieläroböckerna betonar ett exempel på hur det svenska ”folkhemmet” framställs i 

undervisningen, vilket jag i denna studie avser att undersöka. 

        Detta är ett omfattande område och den tidigare forskningen har presenterat att flera 

mörka sidor av Sveriges historia har offentliggjorts under 1990-talet samt att det är en 

trögrörlig process att få historien nedskriven i historieläroböcker.17 Av dessa skäl avgränsas 

studien till att undersöka ett urval av historieläroböcker som är utkomna under 2000-talet och 

som är anpassade för gymnasieskolans första historiekurs, vilket är den nuvarande 

historiekursen Historia 1b och den tidigare historiekursen Historia A. Båda kurserna är 100 

poängskurser och är/var första kursen som eleverna läser på gymnasiet beroende på vilket 

program de studerar. Läroböcker innehåller faktabaserade texter med bilder som är anknutna 

till texterna och oftast arbetsuppgifter som är kopplade till texterna. I denna studie avser jag 

att enbart studera framställningen i texten, med fokus på att undersöka läroböckerna enskilt 

och inte att jämföra dem utifrån vad styrdokumenten framhäver.  

 

1.5. Teoretiska perspektiv 

1.5.1. Historielärobokens utformning 
 

Läromedel utgör auktoritativa och av staten auktoriserade tolkningar av de explicita och implicita 

principerna från läroplanen och målsystemet. Läromedlen ger en mer eller mindre elaborerad 

tolkning av dessa principer för undervisningsinnehållet. Medan läroplanen är uttryck för en 

politisk kompromiss, är läromedlen sammanställda av en eller flera läromedelsförfattare som 

tolkat läroplanens anvisningar på ett visst sätt.18 

 

Historiedidaktikern Sture Långström har i sin avhandling studerat ett urval av 

historieläroböcker under perioden 1958-1993 och hur dessa läroböcker har utformats 

beroende på författarens tolkningar, uppfattningar och politiska position. Han presenterar att 

läroboksförfattare har makt att utforma urvalet av innehållet, trots att de flesta 

läroboksförfattare följer läroplanernas utformning. Han menar att de flesta läroboksförfattare 

                                                        
 
15 Selander, Staffan, Lärobokskunskap – pedagogisk textanalys med exempel från läroböcker i historia 1841-
1985, Studentlitteratur, Lund, 1988, s. 17. 
16 Selander, 1988, s. 11. 
17 Danielsson, Malmros, ”Den historiska berättelsen i teori och praktik”, ur Historien är närvarande, Karlsson & 
Zander (red), 2014, s. 230. 
18 Englund Tomas, Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension, Daidalos, Göteborg, 2005, s. 131. 
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använder läroplanen som vägledning, dock att all historia och alla människors historiska 

uppfattningar inte kan få utrymme i läroböckerna, vilket medför att urvalet få begränsas. 

Urvalet baseras oftast på historielärobokstraditionen, det vill säga historielärobokens egen 

genre.19    

        Historielärobokstraditionen bygger på att det finns likartade format, omfattning, 

förklaringar och beskrivningar kring upplägg och innehåll hos flera konsumenter och 

producenter. Långströms slutsats av historieläroböckers utformning grundar sig på fyra 

faktorer. Det första är statens inbladning med styrdokument och läroboksgranskning, det 

andra är författarnas livsvärldar och röster, det tredje är de marknadsmässiga villkoren och 

det fjärde är historielärobokstraditionen där innehåll och form radikalt inte har förändrats i så 

stor bemärkelse.20 Dock bedriver inte staten läroboksgranskningar längre. 

        Tomas Englund betonar att det även finns andra faktorer som påverkar läroböckers 

utformning, vilka är de pedagogiska metoderna och samtidens vetenskap. Läroboken ska vila 

på en vetenskaplig och humanistisk grund där den ska vara pedagogiskt utformad för att bli 

intressant och förståelig för eleven.21  

 

1.5.2. Historieläroboken som kunskaps- och meningsbärare 
Vad jag tidigare nämnde ska läroboken förmedla befintlig kunskap. Enligt Ammert är det 

väsentligt att skilja på historisk kunskap, kunskap om historia och kunskap i historia, eftersom 

han menar att relationen mellan historia och kunskap kan struktureras utifrån olika 

perspektiv.22 Historia ska dock inte enbart betraktas som ett kunskapsområde, utan skapar 

även mening. Ammert syftar på att mening ska tolkas som att ”(…) en berättelse, en händelse 

eller en företeelse sätts i ett sammanhang som gör att den får en betydelse och blir begriplig 

för en människa”.23 Enligt honom skapar (min kursivering) historia sammanhang, helheter 

och betydelse för människan, eftersom historia är en del av människans identitet och liv. 

Meningsskapande historiskt innehåll utgörs av framförallt värden, identitet och makt. 

 
För att kunskap, och i synnerhet kunskap som bär mening, ska utvecklas krävs ett möte mellan 

individ och innehåll. I mötet knyts individens frågor till ett innehåll och hela processen bygger på 

                                                        
 
19 Långström, Sture, Författarröst och lärobokstradition: en historiedidaktisk studie, Univ., Diss. Umeå : Umeå 
universitet, 1997, s. 89ff. 
20 Långström, 1997, s. 211ff. 
21 Englund, 2005, s. 132f. 
22 Ammert, 2013, s. 13f. 
23 Ammert, 2013, s. 18. 
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ett fundament av tidigare erfarenheter, kunskaper och referenser. Individen gör världen begriplig 

med hjälp av sina referensramar.24 

 

Detta innebär att historia har en betydande roll för elever, eftersom historia kan förklara hur 

händelser och förlopp förankras. Ammert betonar att meningsbärandet vävs samman med 

värdefrågor såsom vad som utgör vad som är rätt och fel eller gott och ont. Dessa värdefrågor 

finns nedskrivna i historieläroboken, eftersom de aldrig är neutrala utan laddade med värden, 

som eleverna integrerar med sina egna erfarenheter.25 Äldre historieläroböcker hade som 

funktion att fostra eleven till en ansvarsfull medborgare medan den numera sätter eleven i en 

annan tidsdimension där eleven jämför värden över tid, vilket Ammert menar är av betydelse 

för att förstå det nutida samhällets värden.26  

        Ammert belyser att värdefrågor är något som eleverna eftertraktar samt att de efterfrågar 

fler mörka sidor i historien, eftersom dessa ger intressanta och tankeväckande intryck. Detta 

menar han genererar elevernas historiemedvetande.27 Historikern Peter Aronsson definierar 

historiemedvetande; ”(…) uppfattningar om hur dåtid-nutid-framtid är relaterade till 

varandra”.28 Enligt både Ammert och Aronsson är det historiemedvetandet som skapar 

identiteter, sociokulturella läroprocesser och intresse-, värde – och principutveckling. Det är 

på dessa grunder som Ammert menar att det är betydelsefullt att historieundervisning 

anammar värdefrågor, eftersom de griper tag i elevers uppfattningar om samhället. 

Värdefrågor är ständigt aktuella samt centrala för att väcka diskussion kring dåtidens värden 

och normer för att eleverna ska förstå varför samhället idag värderar vissa värden och tar 

avstånd ifrån andra idéer.29 

        Naturligtvis får inte undervisningen helt omfattas av läroboken. Englund belyser att 

många elever uppfattar läroboken som auktoritativ, att eleverna ofta betraktar den som 

sanningen. Detta menar han oftast leder till att den komplexa förståelsen hamnar i 

skymundan.30 Likaså belyste den historiske pedagogen John Dewey genom sin teori ”learning 

by doing” att elever lär av erfarenheter. Han ansåg att undervisning ska utformas genom fler 

sociala sammanhang så att elever får ta del av tidigare erfarenheter och integrerar dem med 
                                                        
 
24 Ammert, 2013, s. 19f. 
25 Ammert, Niklas, Det osamtidigas samtidighet: historiemedvetande i svenska historieläroböcker under hundra 
år, Sisyfos, Diss. Lund: Lunds universitet, Uppsala, 2008, s. 215. 
26 Ammert, 2008, s. 210ff. 
27 Ammert, 2013, s. 144f. 
28 Aronsson Peter, Historiebruk – att använda det förflutna, Studentlitteratur, Lund, 2004, s. 68. 
29 Ammert, 2013, s. 121f. 
30 Englund, Tomas, ”Undervisning som meningserbjudande” ur Didaktik, Uljens Michael (red), 
Studentlitteratur, Lund, 1997, s. 129. 
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sina egna erfarenheter, eftersom det genererar nya erfarenheter.31 Pedagogen Boel Englund 

framhäver även att erfarenheter bör problematiseras i fler sociala sammanhang och inte 

enbart i läroboken. Lärobokens syfte är att förmedla kunskaper, dock får den inte få för stor 

och aktiv roll i undervisningen utan bör utmanas av både lärare och elever.32 

 

1.5.3. Olika perspektiv som formar undervisningsinnehållet 
Englund beaktar i kapitlet ”Undervisning som meningserbjudande” ur Didaktik att det är 

olika kunskapsperspektiv och diskurser som formar undervisningsinnehållet i skolan. Han har 

studerat huruvida läroplaner i historien har formats av ideologiska och politiska 

infallsvinklar, och hur detta sedan speglar vilka kunskaper eleverna förväntas inhämta i 

undervisningen. Eftersom läroplaner och kursplaner formas av politiska och ideologiska 

direktiv, är det av det skälet relevant att studera vilket innehåll som ska förmedlas i 

undervisningen. 

 
Genom att visa hur valet av innehåll (exempelvis i läroplaner och läromedel) är beroende av makt 

och ideologi samt genom att undersöka skolkunskapens relation till vetenskapliga discipliner, de 

studerandes erfarenheter, samhällskrav etc. kan man också karakterisera undervisningens 

huvudsakliga meningserbjudande, dess diskursiva karaktär.33 

 

Englund hävdar att undervisningsinnehåll är diskursivt och argumentativt. Han menar att när 

läroböcker utformas möts olika kunskapsperspektiv, det vill säga olika synvinklar på vilka 

kunskaper som ska förmedlas i skolan, vilket medför att undervisningsinnehållet kan 

betraktas som en diskurs. Det är dock den auktoritativa kunskapen som får inflytande, och 

Englund betonar att det är genom textanalyser av läroböcker som vi kan analysera vilken 

diskursiv kunskap som formar underlaget för undervisningen. Han betonar att läroböcker kan 

studeras som kontingent, det vill säga att genom tolkningar av läroplaner har 

läroboksförfattare och förlag format läroböcker på ett specifikt sätt.34 För att vi ska kunna 

förstå vilken kunskap som är kontingent menar Englund att vi kan studera 

undervisningsinnehållet utifrån en utbildningsfilosofisk karta.  

        I den utbildningsfilosofiska kartan finns fyra traditioner, essentialismen, perennialismen, 

rekonstruktivismen och progressivismen. Essentialismen grundar sig på att undervisningen 

                                                        
 
31 Dewey, John, Experience and education, [New ed.], Simon & Schuster, New York, 1997, s. 60 & 90. 
32 Englund, ”Vad gör läroboken?”, kapitel ur Att spegla världen, Ammert (red), 2011, s. 291. 
33 Englund, ”Undervisning som meningserbjudande”, Uljens (red), 1997, s. 138. 
34 Englund, ”Undervisning som meningserbjudande”, Uljens (red), 1997, s. 133. 
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ska bidra till individuell inlärning där undervisningsinnehållet ska inrätta olika kunskaper 

som är baserade på vetenskapliga discipliner. Skolan blir därmed underordnad 

samhällsutvecklingen och följer forskningen som produceras i samhället. Englund betonar 

även att denna tradition är den dominerande inom de flesta skolverksamheter. Perennialismen 

grundar sig på en konservativ tradition, där undervisningen ska bidra till individuell inlärning 

där undervisningsinnehållet bygger på kulturarv, klassiska frågor och klassiska verk. Skolan 

blir därmed samhällsbevarande och förbereder inte eleverna för det nuvarande och framtida 

samhället. Rekonstruktivismen grundar sig på en sociokulturell inlärning, där 

undervisningsinnehållet bygger på att beakta elevernas egna erfarenheter samt att förbereda 

eleven i den framtida rollen som samhällsmedborgare. Fokus är att innehållet ska bidra till att 

lära eleverna att ha ett kritiskt förhållningssätt, det vill säga att eleven ska kunna värdera och 

studera fenomen och problem utifrån olika perspektiv. Den fjärde traditionen, 

progressivismen, belyser eleverna som kunskapsförmedlare, att inlärningen ska grunda sig på 

både samarbete och självständigt arbete samt att undervisningen socialt ska fostra eleverna. 

Skolan blir därmed underordnad samhällsutvecklingen där eleven ska fostras till att anpassas 

till samhället.35  

        Englund belyser att de olika traditionerna bidrar till ökad förståelse för hur olika 

kunskapsperspektiv kan forma olika undervisningsinnehåll. Varje undervisningssekvens har 

ett syfte som grundar sig på vissa värderingar och kunskaper där lärobokens och lärarens 

underliggande syften kan vara olika beroende på att vad de anser är kontingent kunskap. 

Detta innebär att läraren måste utveckla systematiska kunskaper om skilda sätt att förhålla sig 

till olika kunskaper som kommer till uttryck i undervisningen exempelvis de kunskaper som 

framställs i läroboken.36  

 

1.5.4. Sammanfattning av teorin 
Syftet med denna studie är att undersöka hur den ”mörka historien” framställs som ett 

pedagogiskt innehåll i historieläroböcker. För att öka förståelsen för hur historien framställs i 

historieläroböckerna avser jag att analysera empirin utifrån dessa tre teoretiska perspektiv. De 

kan ge stöd för att förklara framställningen av historien som ett pedagogiskt innehåll 

beroende på hur författarna har förhållit sig till styrdokument och urval samt vilken 

kontingent kunskap som förmedlas beroende på hur historien redovisas.  

                                                        
 
35 Englund, ”Undervisning som meningserbjudande”, Uljens (red), 1997, s. 134f. 
36 Englund, ”Undervisning som meningserbjudande”, Uljens (red), 1997, s. 139. 
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1.6. Disposition 

Uppsatsens disposition kommer att följa en kronologisk ordning. Jag avser att följande 

redogöra mitt urval och hur jag har gått tillväga i min undersökning för att sedan presentera 

uppsatsens bakgrundskapitel. Under bakgrundskapitlet presenteras en grundläggande 

överblick av Lgy11 och tidigare Lp94. Därefter presenteras en övergripande beskrivning av 

det svenska ”folkhemmet” och vad folkhemsidén, utifrån vad tidigare forskning har 

presenterat, huvudsakligen grundade sig på och skapade för konsekvenser/förutsättningar för 

människor och samhället.  

        I huvuddelen presenteras det empiriska stoffet under fem kategorier för att tydliggöra för 

läsaren vilka mörka historiska aspekter som berörs och hur författarna redovisar historien. 

Följande presenteras analysen där jag avser att analysera hur historien i det undersökta 

materialet framställs samt utifrån studiens teoretiska perspektiv analysera och diskutera 

framställningen av det pedagogiska innehållet. Avslutningsvis presenteras en 

sammanfattning. 

 

 

2. Metod och urval 
2.1. Källmaterial 
I denna studie har jag valt att undersöka sju historieläroböcker som är utkomna under åren 

2002-2013. Detta innebär att jag beaktar läroböcker som är tolkade utifrån både Lpf94 och 

Lgy11, där jag avser att undersöka tre läroböcker tolkade utifrån Lpf94 och fyra läroböcker 

tolkade utifrån Lgy11. Jag har inte tagit ställning till ett specifikt förlag eller specifika 

läroboksförfattare, utan jag har medvetet grundat mitt urval på vad den tidigare forskningen 

har presenterat, att läroböckerna ska vara anpassade för historiekurserna Historia 1b och 

Historia A samt att läroboksförfattarna beskriver att läroböckerna lägger tonvikten på 1900-

talets historia, vilket är den tidsperiod denna studie berör. 

        Enligt historikern John Tosh grundar sig alla historiska undersökningar på urval där 

forskaren väljer källor som betraktas relevanta för undersökningen. Kritiken som historiker 

vanligen får är att de har gjort ett medvetet urval bland det empiriska stoffet, vilket kan 

påverka resultatet. Av det skälet är det väsentligt att forskaren reflekterar över sina 

antaganden och attityder.37 I och med att jag gör ett medvetet urval kan detta påverka 

                                                        
 
37 Tosh John, Historisk teori och metod, Studentlitteratur, Lund, 2011, upplaga 3:1, s. 199. 



 14 

resultatet och genererar ett annat resultat än ifall fler historieläroböcker hade undersökts. Jag 

är medveten om problematiken med urvalet, dock grundar sig alla historiska undersökningar 

på urval för att det ska bli hanterbart för undersökningens omfång, syfte samt för att forskaren 

ska kunna presentera en genomarbetad analys av källmaterialet. Huvudmomentet i denna 

studie är inte att komparativt analysera framställningarna i läroböckerna, vilket i sin tur inte 

påverkar resultatet i den bemärkelsen ifall jag skulle beakta fler historieläroböcker. För att 

undersökningen ska bli hanterbar har jag valt att begränsa urvalet till sju historieläroböcker 

som lägger tonvikten på 1900-talets historia för att kunna utföra en fördjupad undersökning 

som är anpassad för studiens omfång och syfte. Läroböckerna presenteras närmare senare i 

studien. 

 

2.2. Metod 
I denna studie avser jag att utifrån en kvalitativ metod studera historieläroböckerna utifrån en 

innehållsanalys. En kvalitativ innehållsanalys innebär att forskaren vill ”(...) specifikt 

bestämma innehållet på ett systematiskt sätt utifrån på förhand fastställda kategorier”.38 För 

att kunna genomföra studien kommer historieläroböckerna att studeras utifrån Ammerts 

analysmodell för hur ett pedagogiskt innehåll i en lärobok framställs. Denna teoretiska 

indelning grundar sig på att läroböcker under tid och rum har skildrats på olika sätt för hur ett 

pedagogiskt innehåll ska förmedlas i undervisningen. Ammert menar att ifall betraktaren 

studerar historieläroböckers innehåll utifrån olika perspektiv, olika berättelser, 

framställningar och förklaringsdjup finns det tydliga skillnader för hur historiska händelser 

framställs. Genom att kategorisera läroböckerna utifrån vilken framställning de har kan 

betraktaren säga något om lärobokens grundläggande perspektiv.39 

        Ammert delar in modellen i fyra kategorier som han benämner konstaterande typ, 

förklarande typ, reflekterande/analyserande typ och normativ typ. Den konstaterande typen 

innebär att läroboken kortfattat redovisar/bekräftar en specifik händelse som ägde rum eller 

att något förhöll sig på ett visst sätt. Den svarar på frågor såsom; ”Vad är?”, ”Vem är?”, ”Vad 

hände?”, ”När?”, ”Hur mycket?”. Den förklarande typen innebär att läroboken förklarar och 

beskriver hur något förhöll sig, det vill säga belyser orsaker, händelseförlopp och 

konsekvenser/förutsättningar. Den svarar på frågor såsom; ”Vad betyder det?”, ”Hur gick det 

till?”, ”Vad beror det på?”, ”Vad hände sedan?”. Den reflekterande/analyserande typen 

                                                        
 
38 Boolsen Watt Merete, Kvalitativa analyser, Gleerups, Kristianstad, översatt av Bo Kärnekull, 2009, s. 93. 
39 Ammert (red), 2011, s. 259f. 
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innebär att läroboken belyser handlingar utifrån flera perspektiv, vilket kan utföras på två 

olika sätt. Det första är att författaren jämför de historiska händelserna med yttre referenser 

såsom forskning/teorier/modeller eller gör parallella kopplingar till andra historiska 

skeenden. Det andra är att författaren anknyter läsaren genom att resonera kring de historiska 

händelserna utifrån läsarens egna erfarenheter. Den svarar på frågor såsom; ”Hur jag kan 

förstå det?”, ”Vad kan det jämföras med?”, ”Varför resonerar man så?”, ”Vad kunde ha hänt 

annars?”. Den normativa typen innebär att författaren tydligt förmedlar en implicit eller 

explicit värdering. Detta innebär att författaren beskriver vad som är rätt eller fel och gott 

eller ont, det vill säga den svarar på vilka var de goda/onda eller hur ska man tänka/vara/göra. 

Den normativa typen kan både stå själv eller kombineras med någon av de andra 

framställningstyperna.40  

        I undersökningen har jag excerperat historieläroböckerna i de kapitel som det svenska 

”folkhemmet” berörs för att kunna urskilja de aspekter/exempel/perspektiv som kan anknytas 

till den ”mörka historien”. Jag har studerat hur läroböckerna presenterar det svenska 

”folkhemmet”, det vill säga vilka aspekter/exempel/perspektiv som författarna framhäver, hur 

de belyser orsakerna, händelseförloppet och konsekvenserna, hur de kopplar de olika 

historiska aspekterna samt ifall de anknyter läsaren till historien. Jag har även komparativt 

analyserat innehållet för att få en vidare förståelse över hur läroboksförfattarna framhäver 

historien. Detta har inte varit huvudmomentet, men det har varit ett stöd för att kunna urskilja 

hur läroböckerna framställer det pedagogiska innehållet.  

        Problematiken med att analysera textinnehåll är att betraktaren kan övertolka eller 

integrera sina personliga argument i analysen. Av det skälet är det väsentligt att jag har 

förförståelse och förkunskaper om ämnet samt delar in området i kategorier, eftersom det 

tydliggör analysen för hur författarna framställer den mörka historien om det svenska 

”folkhemmet”.41 Detta belyses genom att jag avser redovisa empirin under fem kategorier. 

 

 

                                                        
 
40 Ammert (red), 2011, s. 261f. 
41 Boolsen Watt, 2009, s. 89. 
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3. Bakgrund 
3.1. Vad säger läroplanerna? 

Lpf94: 

Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (1985:1100) slår fast att 

verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 

värderingar och att var och en som verkar inom skolan skall främja aktningen för varje människas 

egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö.42 

Detta stycke inleder läroplanen för gymnasieskolan 1994. Skolväsendet förespråkar 

demokratins värden där skolan ska främja varje människas egenvärde. Följande framhävs; 

”skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de värden 

som vårt samhällsliv vilar på”.43 Skolan har som uppgift att förmedla kunskaper och skapa 

förutsättningar så att eleverna ska kunna ta till sig dessa för att kunna utvecklas till 

ansvarstagande människor. Skolan ska ”(…) överföra värden, förmedla kunskaper och 

förbereda dem för att arbeta och verka i samhället”.44  

Historieundervisningen syftar till att utveckla ett historiemedvetande och därigenom insikt om den 

egna identiteten och förståelse för andras identitet och kulturarv (…). Den skall ge dem möjlighet 

till inlevelse i gångna tider och hos dem utveckla ett historiskt sinne, d.v.s. förmåga att bedöma 

gånga tiders människor utifrån deras förutsättningar och villkor.45 

Detta stycke inleder den tidigare kursplanen för historia. I detta sammanhang framhävs att 

eleverna ska utveckla sitt historiemedvetande samt utveckla en förmåga att bedöma den 

historiska människan utifrån dennes förutsättningar och villkor. Likaså under målen för 

Historia A framhävs att eleverna ska ”(…) kunna diskutera dagens händelser på grundval av 

historisk kunskap”.46 Detta innebär att eleverna ska kunna göra bedömningar av historien 

utifrån den kunskap som de har inhämtat i undervisningen för att kunna förstå det nutida 

samhället. 

 

                                                        
 
42 Utbildningsdepartementet, 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf94, utfärdad 17 februari 1994, 
Stockholm, s. 7. 
43 Lpf94, s. 7. 
44 Lpf94, s. 8. 
45 Skolverket, programmaterial för gymnasieskola och gymnasial vuxenutbildning, 
Samhällsvetenskapsprogrammet – programmål, kursplaner, betygskriterier och kommentarer, 1994, s. 39. 
46 Programmaterial, Samhällsvetenskapsprogrammet, 1994, s. 41. 
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Lgy11: 

Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom 

skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden (…). 

Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Undervisningen ska 

vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.47  

Detta stycke inleder läroplanen för gymnasieskolan 2011. Redan i andra meningen framhävs 

att eleverna ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Det understryks även att 

undervisningen ska vila på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Skolans mål är att 

alla elever ska göra medvetna ställningstaganden grundade på kunskaper om de mänskliga 

rättigheterna, att eleverna ska kunna leva sig in i en annan människas situation samt 

medverka att hjälpa människor för att förhindra diskriminering och kränkande behandling.48  

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar sitt 

historiemedvetande genom kunskaper om det förflutna (…). Eleverna ska därigenom ges 

möjlighet att utveckla sin förståelse av hur olika tolkningar och perspektiv på det förflutna präglar 

synen på nutiden och uppfattningar om framtiden.49  

Detta stycke inleder ämnesplanen för historia. Undervisningen ska grunda sig på att eleverna 

utvecklar sitt historiemedvetande för hur historiska händelser och förlopp har präglat synen 

på nutiden och även förväntas ska påverka eleverna i framtiden. I detta sammanhang vävs 

värdefrågor in genom att eleverna få en ökad förståelse för hur vårt samhälle är präglat idag 

och varför samhället värderar vissa värden och tar avstånd ifrån andra idéer. Detta står även i 

det centrala innehållet för kursen Historia 1b, där eleverna ska utveckla kunskaper och 

förståelse kring hur människors olika syn på människovärdet har sett ut i olika tid och rum.50  

3.2. Det svenska ”folkhemmet” 
Enligt historikern Maija Runcis är begreppet ”folkhemmet” egentligen en metafor för den 

sociala välfärdspolitik som växte fram i början av 1900-talet.51  Under industrialiseringen 

ökade urbaniseringen där allt fler människor inom arbetarklassen sökte sig till de större 

                                                        
 
47 Skolverket, läroplan för gymnasieskolan, under rubriken ”grundläggande värden”, elektronisk resurs, 
tillgänglig på: (se referenslista), 2011, s. 5. 
48 Lgy11, s. 11. 
49 Lgy11, s. 66. 
50 Lgy11, s. 73. 
51 Runcis, Maija, Steriliseringar i folkhemmet, Ordfront, Stockholm, 1998, s. 214. 
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industrierna i städerna i jakt på arbete. Arbetslösheten var hög och lönerna var låga, vilket 

medförde att skyddsnäten för sjuka och handikappade urholkades i och med urbanisering och 

emigration. Enligt historikern Roddy Nilsson genererade detta sociala problem såsom 

alkoholism och omfattande fattigdom.52 Detta innebar att fattigvården inom kommunerna 

skulle få bekymmer om inte samhället fann en lösning, eftersom hela samhället annars skulle 

riskera att undermineras.53 Det ansågs att det var statens skyldighet att stödja de människor 

som var i behov av hjälp och att skydda befolkningens reproduktion, eftersom en 

framgångsrik stat förutsatte starka och friska medborgare. Historikern Klas Åmark beskriver 

att detta var grunden för de nya politiska rörelser och ideologier som började växa fram, vilka 

skapade utopier om hur det goda samhället och den goda människan borde vara. Det berörde 

även vilka rättigheter människan borde få ha.54  

        1928 presenterade bl.a. socialdemokraterna Gustav Möller och Per Albin Hansson en ny 

socialpolitik som byggde på idéerna om ”folkhemmet”. De ansåg att det var statens 

skyldighet att skapa trygghet för nationens medborgare, men det var även en nödvändig 

åtgärd för att förhindra tillväxten av ”(…) asociala och antisociala element”.55 Enligt Åmark 

syftade de på medborgare som inte var skötsamma och som i större omfattning var i behov av 

ekonomiskt stöd för att kunna försörja sig. Möller och Albin Hansson menade att en stark 

välfärd och civilisation är uppnådd när varje familj kan försörja sig själva och ge sina barn en 

medborgerlig uppfostran. Trots att de uttryckte att alla människor skulle omfattas av de 

sociala rättigheterna använde de tilläggskriterier som ”skötsamma”, med syfte på de som 

kunde bidra till den svenska välfärden.56  

        Socialdemokraterna Alva och Gunnar Myrdal kommer att vara medverkande i den nya 

sociala reformpolitiken. Makarna Myrdals idé grundade sig på en socialdemokratisk 

välfärdspolitik som skulle skapa jämlikhet samt allmänna och lika rättigheter för alla 

människor oavsett kön eller klass. De ansåg att Sverige behövde inrätta bättre bostäder och 

öka bidragen till låginkomsttagande familjer, eftersom enligt makarna Myrdal var 

fattigdomen ett problem på grund av att samhället inte hade fördelat resurserna rättvist och 

jämlikt. Dock ansåg de att det moderna samhället krävde att de barn som föddes skulle 

uppfostras korrekt samt vara friska och starka om de skulle kunna svara för det moderna 

                                                        
 
52 Nilsson, Roddy, Kontroll, makt och omsorg – sociala problem och socialpolitik i Sverige 1780-1940, 
Studentlitteratur, Lund, 2003, s. 238 & 247.  
53 Nilsson, 2003, s. 248. 
54 Åmark, 2005, s. 45. 
55 Åmark, 2005, s. 66. 
56 Åmark, 2005, s. 87f. 
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samhällets förutsättningar. Det är i den kontexten som idén om att förhindra tillväxten av 

”asociala och antisociala element” vävs in. Nilsson beskriver; ”(…) befolkningens kvalitet 

berörde ärftlighets- och miljöfaktorer i människornas liv och samhällets möjligheter att 

påverka dessa för att leda utvecklingen i en viss önskvärd riktning”.57 Detta innebar att staten 

skulle skapa jämlikhet och lika rättigheter för de människor som levde efter statens riktlinjer. 

Enligt historikern Yvonne Hirdman var detta en maktproblematik där staten skulle, som hon 

uttrycker det, ”(…) lägga livet till rätta för andra människor (…)”.58 Hon menar att om 

människor skulle få veta hur de skulle förhålla sig skulle de vilja och välja rätt i samhället 

och de människor som antingen vägrade eller inte tillgodogjorde sig den inordnade fostran 

betraktades som inkapabla. Det var barnen som kom först i den sociala reformpolitiken och i 

det utopiska arvet kunde en god människa bara födas ur en rätt uppfostrad mor.59 

        Under 1930-talet tillsattes en befolkningskommission som skulle komma fram till bättre 

sociala och ekonomiska lösningar för de svagare grupperna. I debatten vävdes vetenskapen 

in, eftersom vetenskapen under denna tidsperiod betraktades som rationell och objektiv om 

hur samhället borde inrättas. I detta sammanhang debatterade politiker, läkare och 

vetenskapsmän om arvshygienen och steriliseringar som nödvändiga åtgärder för att 

förhindra att ”defekta” individer skulle fortplanta sig, eftersom de inte hade önskvärda anlag 

för det moderna samhället. De som definierades som ”defekta” var ”tattare”, samer, zigenare, 

”sinnesslöa”, sinnessjuka, kriminella och alkoholister.60 Historikern Mattias Tydén menar att 

det fanns ett samhällsekonomiskt argument som var drivande för att lagstifta steriliseringar i 

Sverige.61 Människan betraktades antingen som ”värdefull” eller ”undermålig” i 

”folkhemmet” utifrån ett högre samhällsintresse.62 

        Under folkhemsbygget ställde staten krav på att människan skulle anpassa sig, eftersom 

samhället ställde krav på effektivitet och organisation. Folkhemsbygget handlade om att 

skapa nya sociala reformer och att leda människor in på en önskad riktning. Enligt Nilsson 

var folkhemspolitiken en blandning av uppfostran, styrning av människor, självständigt 

ansvar och upplysning.63  

 

                                                        
 
57 Nilsson, 2003, s. 278. 
58 Hirdman, Yvonne, Att lägga livet tillrätta – studier i svensk folkhemspolitik, Scandbook, Falun, 2010, s. 219. 
59 Hirdman, 2010, s. 221f. 
60 Nilsson, 2003, s. 280ff. 
61 Tydén, Mattias, Från politik till praktik – de svenska steriliseringslagarna 1935-1975, Almqvist & Wiksell, 
Stockholm, 2002, s. 81f. 
62 Tydén, 2002, s. 23ff. 
63 Nilsson, 2003, s. 278f. 
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Det gällde att väcka det svenska folkets ansvarskänsla för nationen och samhället på ett sätt som 

gör att det går att tala om en slags ’socialnationalism’. Med vetenskapens hjälp skulle det nya 

moderna Sverige bli en social stat av nytt slags kännetecknat av sociala reformer, bättre folkhälsa 

och högre levnadsstandard.64 

 

Den nya socialpolitiken skulle dock växa fram långsamt. Det var egentligen decennierna efter 

andra världskriget som fler medborgare fick tillgång till de sociala rättigheterna, vilket skulle 

framöver bli det moderna välfärdssamhället som Sverige har idag.65 

 

3.2.1. De ”sinnesslöa”, rashygien och steriliseringar 
Under 1800-talet blev arbetar- och medelklassen större och just den biologiska aspekten kring 

människan blev ett större ämne i samhällsdebatten. Människan ansåg att sinnessjukdomar och 

”sinnesslöhet” började breda ut sig alltmer och detta skulle bli en ekonomisk belastning för 

det moderna samhället. Enligt historikern Judith Lind (tidigare Areschoug) målade samhället 

upp ett förhållande som upplevdes problematiskt och som krävde en lösning.66  

        Vetenskapsmän hade börjat forska kring människans anlag och gener, eftersom 

människan föreställde sig att ”sinnesslöhet” var ärftligt. Av det skälet fick rashygienen ett 

genomslag inom vetenskapen i Sverige och då politiken i Sverige skulle grunda sig på 

vetenskap, skulle forskare inom rashygienisk forskning inte underskattas. Enligt Tydén är det 

väsentligt att ha kännedom om att detta inte betraktades som rasistiskt under denna 

tidsperiod, utan det var ett vetenskapligt studium av människans ärftlighetsförhållanden.67 

Tydén beskriver att; ”rashygienen speglade medelklassvärderingar om vad som var ett 

anständigt och riktigt sätt att leva”.68 Utifrån normen målade samhället upp ett förhållande 

som upplevdes problematiskt och som krävde en lösning, vilket resulterade i steriliseringar.  

        Tydén har presenterat att omkring 63 000 människor steriliserades under åren 1935-

1975 och omkring 90 % av dem var kvinnor.69 Den första steriliseringslagen omfattade de 

individer som led av ”rubbad självverksamhet”, ”sinnesslöhet” eller sinnessjukdom och ”(…) 

på grund av sin rubbade självverksamhet varaktigt saknar förmåga att lämna giltigt 

samtycke”.70 Läkarna satte definitionen av ”sinnesslöhet” i relation till en social kontext där 

                                                        
 
64 Nilsson, 2003, s. 281. 
65 Nilsson, 2003, s. 291; Åmark, 2005, s. 127. 
66 Areschoug, Judith, Det sinnesslöa skolbarnet – undervisning, tvång och medborgarskap 1925-1954, 
Linköpings tryckeri, Linköping, 2000, s. 79. 
67 Tydén, Mattias, Oönskade i folkhemmet – rashygien och sterilisering i Sverige, Dialogos, Viborg, 2005, s. 9. 
68 Tydén, 2002, s. 22. 
69 Tydén, 2002, s. 60. 
70 Tydén, 2002, s. 55. 
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individen hade en oförmåga att ha en roll i ett socialt sammanhang.71 Enligt Tydén ska flera 

steriliseringar ha förekommit utifrån läkares egna subjektiva värderingar samt att utnyttjandet 

av våld inte var ovanligt. Det var ingen som motsatte sig detta, eftersom det var trots allt 

”experter” som utförde steriliseringarna.72  
        1941 års steriliseringslag utvidgades att även beröra de individer som betraktades ha ett 

”asocialt levnadssätt” samt gravida kvinnor om graviditeten hotade kvinnans liv eller hälsa.73 

Ett ”asocialt levnadssätt” innebar att individen hade ett avvikande beteende som inte stämde 

överens med den samhälleliga normen av människans levnadssätt.74 Att staten utvidgade 

lagstiftningen berodde på att staten hade ett intresse för befolkningskvalitén och ville uppnå 

en större effektivitet.75 1938 inrättade Sverige en ny abortlag som innefattade att om kvinnor 

ville utföra abort skulle de även steriliseras, eftersom kvinnorna hade avvikit mot samhällets 

morallagar och påstods då ”missbruka” samhällets stöd och lojalitet.76 Orsaken till att fler 

kvinnor blev förtryckta och utsatta för sterilisering beror på, enligt Runcis, att kvinnor hade 

svårare att leva upp till samhällets ideal och normer.77  
 
 
 
4. Huvuddel 
4.1. Presentation av historieläroböckerna 
Den äldsta historieläroboken som denna studie beaktar är Alla tiders historia Maxi skriven av 

Hans Almgren, Arne Löwgren och Börje Bergström. Den är baserad på Lpf94 och utkom 

2002 av förlaget Gleerups och är första upplagan. Enligt författarna var boken tolkad och 

anpassad för gymnasieskolans kurs Historia A, men kunde även användas som ett 

komplement till kursen Historia B, samt har fokus på 1800-talets och 1900-talets historia. 

Läroboken är utformad med faktabaserad text med bilder kopplade till texterna och innehåller 

inte några frågeställningar eller arbetsuppgifter som är kopplade till texterna.78 

        Den andra läroboken som studien beaktar utkom efter Lpf94 är Perspektiv på historien 

A bas skriven av Hans Nyström, Lars Nyström och Örjan Nyström. Läroboken utkom 2008 

                                                        
 
71 Areschoug, 2002, s. 81. 
72 Tydén, 2005, s. 185. 
73 Tydén, 2002, s. 56; Runcis, 1998, s. 169. 
74 Areschoug, 2000, s. 3; Runcis, 1998, s. 171. 
75 Runcis, 1998, s. 171. 
76 Tydén, 2002, s. 57; Runcis, 1998, s. 176. 
77 Runcis, 1998, s. 211. 
78 Almgren Hans, Löwgren Arne & Bergström Börje, Alla tiders historia Maxi, Gleerups utbildning, Malmö, 
2002. 
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av förlaget Gleerups och var första upplagan. Den var tolkad och anpassad för 

gymnasieskolans kurs Historia A och har tonvikt på de två senaste århundradena med fokus 

på att ge eleverna ett lättillgängligt språk och ett hanterligt omfång. Varje kapitel i läroboken 

är utformad med faktabaserad text kopplade till bilder och med efterföljande frågeställningar 

i slutet av varje kapitel som beaktar de mest väsentliga delarna i texterna.79 

        Den sista läroboken som beaktas i studien och som är utformad ifrån Lpf94 är Epos 

tema skriven av Robert Sandberg, Jenny Björkman och Karl Molin. Läroboken utkom 2009 

av förlaget Liber och är första upplagan. Läroboken var utformad och anpassad för 

gymnasieskolans kurs Historia A och var enligt författarna ett alternativ för de lärare och 

elever som ville lägga tonvikten på 1800-talets och 1900-talets historia. Läroboken är 

utformad med faktabaserad text med bilder kopplade till texterna samt att det i slutet av varje 

kapitel finns frågeställningar och uppgifter som beaktar väsentliga delar i kapitlet.80  

        Den äldsta läroboken som studien beaktar som är utformad efter Lgy11 är Alla tiders 

historia 1b skriven av Hans Almgren, Börje Bergström och Arne Löwgren. Läroboken utkom 

2011 av förlaget Gleerups och är första upplagan. Den är tolkad och anpassad för 

gymnasieskolans kurs Historia 1b med framställningar av historiska skeenden/händelser ifrån 

forntiden till 2000-talets början, dock med tyngdpunkt på 1900-talets historia. Läroboken är 

utformad med faktabaserad text tillsammans med bilder som är anknutna till texterna. Det 

finns även flera exempel på arbetsuppgifter och frågeställningar som behandlar historiebruk, 

källkritik, historiedebatt samt olika historiesyner. Syftet med detta är att eleverna ska öka sina 

erfarenheter och kunskaper om olika sätt att bruka historia, olika sätt att se på historia och att 

föra källkritiska resonemang.81 

        Den andra läroboken som studien beaktar som är utformad efter Lgy11 är Epos 1b 

skriven av Robert Sandberg, Per-Arne Karlsson, Karl Molin och Ann-Sofie Ohlander. 

Läroboken utkom 2012 av förlaget Liber och är första upplagan. Den är tolkad och anpassad 

för gymnasieskolans kurs Historia 1b med tyngdpunkt på de två senaste århundradena. Den är 

utformad med faktabaserad text tillsammans med bilder som är anknutna till texterna samt 

med efterföljande arbetsuppgifter och frågeställningar i slutet av varje kapitel som är 

kopplade till källkritik, historiemetodik och historiebruk.82 

        Den tredje läroboken som studien beaktar som är utformad efter Lgy11 är Perspektiv på 
                                                        
 
79 Nyström Hans, Nyström Lars & Nyström Örjan, Perspektiv på historia A bas, Gleerups utbildning, Malmö, 
2008. 
80 Sandberg Robert, Björkman Jenny & Molin Karl, Epos tema, Liber, Stockholm, 2009. 
81 Almgren Hans, Bergström Börje & Löwgren Arne, Alla tiders historia 1b, Gleerups utbildning, Malmö, 2011. 
82 Sandberg Robert, Karlsson Per-Arne, Molin Karl & Ohlander Ann-Sofie, Epos 1b, Liber, Stockholm, 2012. 
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historia 1b skriven av Hans Nyström, Lars Nyström och Örjan Nyström. Läroboken utkom 

2013 av förlaget Gleerups och är första upplagan. Den är skriven för gymnasieskolans kurs 

Historia 1b med fokus på 1800-talets och 1900-talets historia samt anpassad för att ge 

eleverna ett lättillgängligt språk och rikligt pedagogiskt material. Den är utformad med 

faktabaserad text tillsammans med bilder som är anknutna till texterna med efterföljande 

arbetsuppgifter, övningar och frågeställningar i slutet av varje kapitel. Dessa uppgifter och 

övningar anammar källkritik, historiebruk och historiemetodik.83  

        Den sista läroboken som denna studie beaktar som är utformad efter Lgy11 är 

Perspektiv på historien – socialhistoria skriven av flera olika författare vilka antingen är 

forskare eller experter på sina ämnen/områden. Läroboken utkom 2013 av förlaget Gleerups 

och är första upplagan. Jag har valt att undersöka denna lärobok för att den ses som ett 

komplement till de andra läroböckerna i ”Perspektiv-på-historien-serien”, dock med fokus på 

socialhistoria under 1800-talet och 1900-talet, samt att den är framtagen efter lärares och 

elevers önskemål om vad som har saknats i historieundervisningen. Syftet med läroboken är 

att eleverna ska bredda och fördjupa sina kunskaper om socialhistoriska teman. Läroboken är 

utformad med faktabaserad text tillsammans med bilder som är anknutna till texterna samt 

innehåller arbetsuppgifter och övningar som är kopplade till källkritik och historiebruk.84 

 

4.2. Vilken ”mörk historia” får utrymme? 

I presentationen har jag valt att tematisera redovisningen i fem kategorier, eftersom det är vad 

som framhävs och som anknyts till folkhemsbygget. De aspekter som beaktas är de utsatta 

barnen och kvinnorna, alkoholismen som ett problem, förtryck mot minoritetsgrupper, 

tvångssteriliseringarna och rädslan för att bli med barn samt idealet om ”skötsamhet”. 

 

4.2.1. De utsatta barnen och kvinnorna 
I historieläroböckerna Alla tiders historia 1b, Epos 1b och Perspektiv på historien – 

socialhistoria berörs de utsatta barnens och kvinnornas situation i det svenska 

folkhemsbygget. 

        I Alla tider historia 1b framhäver författarna en positiv bild av folkhemspolitiken, dock 

att det fanns en orättvisa hos kvinnorna. De redogör kortfattat vad ”folkhemmet” innebar och 

vilka förutsättningar politiken skulle skapa, där de betonar att det i synnerhet skulle bli bättre 
                                                        
 
83 Nyström Hans, Nyström Lars & Nyström Örjan, Perspektiv på historien 1b, Gleerups utbildning, Malmö, 
2013. 
84 Berglund Lars (red), Perspektiv på historien – Socialhistoria, Gleerups utbildning, Malmö, 2013. 
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för kvinnorna och barnfamiljerna.85 Dock betonar författarna att det fanns en orättvisa under 

folkhemsbygget, där de exemplifierar med makarna Myrdals bok Kris i befolkningsfrågan 

som de beskriver behandlade intresset för barnfamiljerna. De beskriver inte på vilka grunder 

makarna Myrdal skrev den, däremot vilka förutsättningar den skapade; 

 
Boken skapade debatt och satte igång utredningar som belyste barnfamiljernas och kvinnornas liv 

(…) röster höjdes för att bostäderna måste bli rymligare och bättre för att barnfamiljerna skulle 

bidra till höjd nativitet.86 

 
 
De beskriver att många kommuner byggde barnrikehus i syfte att fattiga barnfamiljer med 

många barn skulle ha råd att inneha egen bostad, dock att arbetet för jämlikhet gick långsamt 

i början.87  

        Författarna i Alla tiders historia 1b framhäver det svenska ”folkhemmet” relativt vagt 

där folkhemspolitiken framhävs som en positiv riktning, men att utvecklingen för jämlikhet 

gick långsamt. Dock framhäver de ingen utförlig förklaring på vilka grunder som denna 

utveckling gick långsamt.  

        I Epos 1b framhävs kvinnornas situation mer utförligt. Författarna betonar att det fanns 

en oro för det lågt sjunkande födelsetalen i samhället, och att makarna Myrdals bok medförde 

att staten inrättade en särskild mödrahjälp för mödrar som var ”(…) i uppenbart behov av 

hjälp”.88 Författarna belyser att staten hade utfört undersökningar som vittnade om att mödrar 

hade haft det besvärligt att köpa kläder till sina barn, vilket de förklarar berodde på 

fattigdomen och att kvinnorna inte hade någon makt över familjens ekonomi. Detta var 

orsakerna till att jämställdheten skulle växa fram långsamt i samhället under 

folkhemsbygget.89  

        I Perspektiv på historien – socialhistoria framhävs en mer nyanserad bild av 

utvecklingen av jämställdhet i Sverige. Författaren betonar att bakgrunden till att jämställdhet 

och jämlikhet har vuxit fram långsamt beror på idealen mellan kvinnorna och männen. 

Inledningsvis beskriver författaren att det inte var förrän under 1960-talet som många 

människor började ifrågasätta och problematisera könsrollsmönstret som hade speglats i 
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samhället under 1900-talet.90 Hon presenterar en sammanfattande bild ifrån 1800-talet till 

mitten av 1900-talet kring hur könsrollsmönstret har sett ut både på arbetsmarknaden och i 

hemmet. Dessutom berör hon historikerns Yvonne Hirdmans genusteori för att förklara hur 

människor i historien har skapat en ”överenskommelse” kring kvinnors och mäns 

levnadssätt.91  

        I Epos 1b och Perspektiv på historien – socialhistoria beaktas inte enbart kvinnornas 

situation under folkhemsbygget, utan även vanvården mot fosterbarnen. I Epos 1b framhäver 

författarna kortfattat hur fosterbarn har behandlats under första halvan av 1900-talet;  

 
Från 1902 kunde kommunerna inrätta särskilda barnavårdsnämnder. För barn som fötts utanför 

äktenskapet skulle barnavårdsmän bevaka deras rättigheter från 1917. Undan för undan har 

skyddet för utsatta barn förbättrats. Men en statlig utredning från 2011 visade på att många 

fosterbarn levt under svåra förhållanden fram till idag.92 

 

Författarna redogör att situationen för barnen under 1900-talet förbättrades, men att nutida 

forskning presenterar andra slutsatser. De redogör att fosterbarn har blivit utsatta för våld och 

olika former av sexuella övergrepp, eftersom aga, som författarna beskriver, betraktades 

naturligt under första halvan av 1900-talet. Författarna jämför även dåtidens syn med dagens 

syn på barnen där de kortfattat beskriver att barn idag får kosta pengar i samhället.93 

        I Perspektiv på historien – socialhistoria ger författaren en mer fördjupad förklaring av 

fosterbarnens situation, där författaren inte fokuserar på orsakerna utan lägger tonvikten på 

konsekvenserna utifrån de utsattas perspektiv. Han betonar även att det inte var förrän under 

2000-talet som samhället började problematisera hur fosterbarn har behandlats på barnhem 

under 1900-talet;  

 

Under lång tid var den offentliga bilden att de svenska barnhemmen fungerade tillfredsställande 

och att samhället i stort sett hade lyckats med sina ambitioner när det gällde de barn som av olika 

skäl blivit hänvisade till ett eller flera barnhem och fosterhem under sin uppväxt. Men den 

officiella bilden ifrågasattes i november 2005 när TV sände dokumentären ’Stulen barndom’. Sex 

medelålderns män medverkade i dokumentären och de berättade om hur de blivit kränkta och 

utsatta för våld och olika former av sexuella övergrepp.94  
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Detta betonar författaren var en baksida av barnavården som ska ha förbättrats under 

folkhemsbygget. Fortsättningsvis beskriver författaren;  
 

Det handlar om försummelse, fysiskt våld med tillhygge, övrigt fysiskt våld, hot och hotfulla 

situationer, utnyttjad i arbete, integritetskränkning, särbehandling och orättvisor, negativ 

särbehandling, sexuella övergrepp samt tvång, regler och straff (…). Det är uppenbart att de 

myndigheter som haft ansvaret för de samhällsvårdade barnen på ett allvarligt sätt brustit i tillsyn 

och ansvar.95 
 
I denna kontext problematiserar författaren statens arbete med att utifrån en subjektiv 

värdering poängterar att det var uppenbart att de myndigheter som hade ansvar för 

barnavården på ett allvarligt sätt har misslyckats. Författaren beaktar även längre fram i 

texten att vanvården idag har skapat psykiska konsekvenser såsom depression och upplevelse 

av ensamhet hos de utsatta individerna.96 

 
4.2.2. Alkoholismen som ett problem   
I tre av historieläroböckerna framhävs alkoholismen som ett allvarligt problem i samhället 

under 1800-talet och in på 1900-talet. I läroböckerna Perspektiv på historien A bas och 

Perspektiv på historien 1b redovisas alkoholismen som ett problem utifrån samma exempel 

och perspektiv. Författarna redogör i samma kontext om folkrörelserna och dess syfte i 

samhället, dock med ett större fokus på nykterhetsrörelsens betydelse;  

 
Nykterhetsrörelsen menade att om man fick folk att sluta dricka skulle man få bukt med mycket 

av den sociala misären och rotlösheten i det unga industrisamhället. Målsättningen var inte bara 

att främja nykterheten utan också att rusta människorna för ett mer demokratiskt samhälle. Den 

som krävde rätten att rösta och delta i en fri samhällsdebatt måste visa sig värdig detta genom 

skötsamhet och bildning.97 

 

I detta sammanhang framhäver författarna att ”skötsamhet” och ”bildning” är två essentiella 

ideal. De redovisar även längre fram i texterna att en nykter, bildad och skötsam människa 

var eftersträvad i ”folkhemmet”. Avslutningsvis i detta avsnitt betonas i båda läroböckerna att 

det fanns ett gemensamt syfte hos alla de tre ledande folkrörelserna som visar att synen på 

                                                        
 
95 Hayen, Gleerups (red), 2013, s. 210. 
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människans levnadssätt hade betydelse under denna tidsperiod; 

 
Folkrörelseaktiviteterna ville i fri diskussion forma sig en bild av hur man skulle leva i det nya 

samhället. På mötena lärde man sig tala, komma överens och fatta beslut på ett ordnat sätt, med 

ömsesidig tolerans för varandras olikheter.98 

 

Sammanfattningsvis betonar författarna i båda läroböckerna att alkoholismen var ett problem 

i samhället, eftersom det inte passade in i människans levnadsideal. De förklarar inte 

bakgrunden till alkoholismens ökade omfattning, utan författarna lägger tonvikten på vad 

nykterhetsrörelsen skulle skapa för förutsättningar för samhället. Detta framhäver de var 

eftersträvat av många människor, dock ger de ingen nyanserad förklaring på vilka grunder 

som dessa ideal var eftersträvade i samhället.  

        I Epos Tema framhävs likaså alkoholismen som ett problem, dock utifrån andra 

infallsvinklar och i två olika sammanhang. I det första sammanhanget inleder författarna att 

staten sedan 1800-talet har försökt påverka eller förändra människans beteende till det 

”bättre”, genom att exempelvis införa lagar som förbjuder något eller inrätta skatter på 

företeelser eller varor. I denna kontext framhäver de alkoholismen som ett exempel där staten 

har försökt stoppa drickandet, eftersom många människor i början av 1900-talet ansåg att 

”superiet” började breda ut sig i samhället. Författarna beskriver att många människor under 

denna tidsperiod ansåg att alkoholismen skulle leda till fattigdom, brottslighet och 

arbetslöshet, vilket redan var omfattande.99 I detta sammanhang framhävs dåtidens syn på 

varför alkoholismen betraktades som ett problem och vad detta skulle skapa för konsekvenser 

för samhället om människan inte agerade mot problemet. 

        I det andra sammanhanget betonar författarna att alkoholismen började breda ut sig 

bland ungdomar/tonåringar på grund av fattigdom och arbetslöshet. I samma kontext 

förankrar författarna folkrörelserna som en räddning för att få bukt med ungdomarnas 

”förvildning”, eftersom de hade börjat bli småkriminella och börjat dricka alkohol och 

använda tobak. ”I folkrörelserna skulle ungdomen inte bara engageras för ett högre ändamål 

som till exempel nykterhet. I många fall fungerade folkrörelserna också som skolor i 

demokrati och medborgaranda (…).100 De framhäver att folkrörelserna skapade 

förutsättningar för ungdomarna i samhället, så att de inte skulle komma att förföras av tobak, 

                                                        
 
98 Nyström, Nyström & Nyström, 2013, s. 251; Nyström, Nyström & Nyström, 2008, s. 223. 
99 Sandberg, Björkman & Molin, 2009, s. 48f. 
100 Sandberg, Björkman & Molin, 2009, s. 59. 
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alkohol eller av det motsatta könet. ”Under 1940-talet kom debatten om dansbaneeländet. 

Den moderna pardansen ansågs farlig. Den påstods vara erotisk, utländsk och osedlig, i 

synnerhet i kombination med alkohol”.101 

        I denna kontext betonar författarna att alkoholen skapade problem som fattigdom och 

arbetslöshet. Dock betonar även författarna ett annat problem, att alkohol kunde leda till att 

människan förfördes av det motsatta könet. I denna kontext framhäver författarna ett 

beteende som inte betraktades naturligt i ”folkhemmet”, dock framhäver de inte en utförligare 

förklaring på vilka grunder som detta betraktades som ett problem eller gör en parallell 

koppling till en annan historisk aspekt.  

 

4.2.3. Förtryck mot minoritetsgrupper 
I historieläroböckerna Perspektiv på historien A bas och Perspektiv på historien 1b beaktar 

författarna synen på samerna under första halvan av 1900-talet där presentationen 

innehållsmässigt redovisas på samma sätt i läroböckerna.  

        Författarna presenterar den historiska synen på samerna i anknytning till ”lapp ska va 

lapp”-politiken som de beskriver växte fram i början av 1900-talet. Denna politik grundade 

sig på att attityden mot samerna hade blivit allt mer nedlåtande, eftersom människan hade 

börjat tänka i rasistiska banor. Författarna beskriver att ”svenskarna” betraktade samerna som 

en underlägsen ras, vilket berodde på att de inte kunde nå samma höga kulturstadium. De 

poängterar att dessa idéer fick betydelse för samepolitiken under 30-talet där de exemplifierar 

att staten förbjöd samerna att bygga hus på ”svensk” mark samt att de fick gå i nomadskolor 

och lära sig sådant som de var anpassade för, det vill säga renskötsel. Författarna 

problematiserar även denna föreställning med att beskriva att det fanns människor som ansåg 

att samerna var ett naturfolk och att ”svenskarna” inte skulle påverka eller förändra deras 

kultur. Många samer var fiskare, jägare och arbetare som dock förlorade sina markrättigheter 

ifrån staten i samband med ”lapp ska va lapp”-politiken. De framför även ett nutida 

perspektiv, där de beskriver att Sverige fortfarande inte har skrivit på FN:s stadga om 

urbefolkningens rättigheter. 

       I samband med texterna illustrerar författarna en bild på en vetenskapsman och en same 

där vetenskapsmannen ska mäta samens skalle. Under bilden beskriver de att ”svenskarna” 

gjorde skallmätningar på samerna, eftersom de betraktades vara annorlunda och av det skälet 
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skulle kategoriseras i en egen raskategori.102 

        Sammanfattningsvis presenterar författarna i Perspektiv på historien-läroböckerna två 

perspektiv på hur synen på samerna var under första halva av 1900-talet. De framhäver en 

mörk historia som exemplifierar vad staten har tillåtit och förbjudet samerna att göra samt att 

de kopplar denna syn med rasismen. Det andra perspektivet framhäver att det fanns 

människor i Sverige som fascinerades av samerna och ansåg att samerna skulle få ha sina 

traditioner oberörda. Författarna beaktar orsaker och konsekvenser, problematiserar 

”svenskarnas” syn på samerna samt gör en parallell koppling till ett nutida perspektiv.  

        I Epos Tema beaktas även synen på samerna i samband med hur skolundervisningen har 

organiserats under 1900-talet. De beskriver att staten hade som mål i samhället att skolor, 

folkrörelser och föräldrar skulle forma individerna till att ”passa in” i det svenska 

”folkhemmet”. I detta sammanhang berör de, som i Perspektiv på historien-läroböckerna, 

samernas skolgång.  

 
Ett av de kanske tydligaste exemplen på hur skolan formade eller försökte forma nya svenskar 

finns bland samerna (…). Senare försökte man ordna en skola som bättre passade samerna. De 

betraktades som nomader, det vill säga ett kringflyttade folk utan fast boende.103 

 
Författarna betonar att skolan var en förutsättning att klara sig i det moderna samhället, och 

av det skälet var det väsentligt att samerna fostrades till ”svenska” medborgare. De berör 

även samernas syn på undervisningen, där samerna ansåg att skolan skulle bli bättre för dem 

för att de skulle kunna integreras i samhället. Författarna förklarar att under första halvan av 

1900-talet var det besvärligt för staten att forma en undervisning åt samerna, eftersom de dels 

skulle fostras till ”svenska” medborgare och dels ville de inte förstöra samernas ”naturliga” 

levnadssätt då de var ett ”naturfolk”. Dock betonar författarna att staten ansåg att de inte 

skulle få samma undervisning som ”svenska” barn, eftersom samerna inte kunde tillgodogöra 

sig de kunskaperna.104 

        Sammanfattningsvis betonar författarna i de tre läroböckerna att det fanns en föraktfull 

syn mot samerna, vilket medförde att de fick gå i egen skola och de skulle fostras till 

”svenska” medborgare men även få bevara sina egna traditioner. I Epos Tema kopplar inte 

författarna synen på samerna till rasismen som i författarna i Perspektiv på historien A bas 

och 1b gör. 
                                                        
 
102 Nyström, Nyström & Nyström, 2008, s. 275; Nyström, Nyström & Nyström, 2013, s. 309. 
103 Sandberg, Björkman & Molin, 2009, s. 141. 
104 Sandberg, Björkman & Molin, 2009, s. 142. 
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        I Epos Tema beaktas även minoritetsgruppen ”tattarna”, vilket är den enda 

historielärobok i denna studie som gör. I anknytning till kapitlet ”Brott och straff” berör 

författarna synen på brott och straff under 1800- och 1900-talet, eftersom de menar att dessa 

aspekter kan framhäva samhällets värderingar om hur ett samhälle skulle vara organiserat och 

hur en människa skulle vara.105 De beskriver vilka människor som pekades ut av samhället 

som särskilda brottslingar där de lägger tonvikten på ”tattarna”, eftersom de beskriver att 

”tattarna” ansågs av samtidens människor vara mer biologiskt kriminella än andra;  

 
Den som såg ut som en tattare (vilket i allmänhet sades vara mörkt hår, mörk skäggbotten och 

små, svarta mustascher) dömdes och misstänktes också oftare för brott. Det talades om ett 

speciellt ’tattarutseende’. Tattarna definierades som en särskilt brottslig grupp. De anklagades för 

att vara farliga och våldsamma. Det sades att de lärde sina barn att snatta, och kvinnorna 

anklagades för att vara dåliga husmödrar.106  

 
I denna kontext framhäver författarna dåtidens syn på hur en ”tattare” såg ut, och att 

”tattarutseendet” kunde påverka misstanken om brott. Längre fram i texten betonar 

författarna att straffet inte skulle bygga på samhällets ”hämnd”, utan ”(…) straffet skulle 

utformas beroende på vilken grupp de straffade tillhörde, inte beroende på vilket brott de 

begått”. Författarna poängterar att detta medförde att ”tattarna” blev en särskilt stor socialt 

utsatt grupp under 1900-talet.107 

 

4.2.4. Tvångssteriliseringarna och rädslan för att bli med barn 
I historieläroböckerna Perspektiv på historien A bas och Perspektiv på historien 1b beaktar 

författarna inte tvångssteriliseringen i Sverige, dock berör de ett område som anknyts till 

detta, rädslan för att bli med barn. I båda läroböckerna redogör författarna ett likartat 

innehåll av synen på den ogifta modern under första halvan av 1900-talet samt att det 

presenteras i faktarutor och anknyts inte till de löpande texterna.  

        Författarna beskriver att synen på en ogift moder var nedlåtande under första halvan av 

1900-talet, vilket medförde att hon knappt fick något stöd av samhället, förlorade ofta arbete 

och bostad samt var utskämd av familjen. Konsekvenserna av denna föreställning medförde 

att den gravida ogifta kvinnan oftast fick lämna sin hemort, lämna bort det nyfödda barnet 

och låtsats som om ingenting hade hänt. De framhäver att det fanns en ekonomisk oro, vilket 
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de anknyter till samhällets rådande fattigdom. I samma kontext berör författarna även en 

annan orsak bakom rädslan för att bli med barn. De anknyter abortfrågan där de beskriver att 

abort var förbjudet enligt lag om det inte handlade om akut fara för kvinnans liv, men att 

straffen var hårda. De redogör inte vilka straff som utfördes, men att många kvinnor i sin 

desperation anlitade illegala abortörer eller framkallade missfall, vilket kunde leda till 

allvarliga skador eller dödsfall.108  

        Vad som framhävs i presentationen är två perspektiv på att det fanns en rädsla för att bli 

med barn under folkhemsbygget. Det fanns en ekonomisk oro för att inte kunna försörja 

barnet och en motstridighet att behöva besöka läkare och ansöka om abort. Rädslan för att 

ansöka om abort är anmärkningsvärd, eftersom författarna betonar att många kvinnor i sin 

desperation istället anlitade illegala abortörer eller framkallade missfall. Det framgår tydligt 

att det fanns en rädsla för abort och då författarna beskriver att straffen var hårda, tyder detta 

på att det fanns en dold aspekt i kontexten som författarna inte belyser i läroboken. 

        I Epos Tema beaktar författarna tvångssteriliseringarna i Sverige som en baksida av det 

svenska ”folkhemmet”. Inledningsvis beskriver de vad ”folkhemmet” innebar och att 

politiken huvudsakligen grundade sig på att; ”(…) omvandla frågan om varför samhället såg 

ut som det gjorde till frågan om hur samhället borde se ut, och dessutom formulera det på ett 

sätt som många attraherades av”.109 Tidigare i texten har de presenterat vilka förutsättningar 

folkhemspolitiken skapade för många människor, men att det fanns ett ekonomiskt intresse 

bakom de sociala reformerna. Författarna framhäver att i ”folkhemmet” skulle alla människor 

känna sig välkomna, men alla skulle även finansiera politiken, eftersom det betraktades 

rättvist, jämlikt och ekonomiskt fördelaktigt. De problematiserar folkhemsidén där de 

beskriver att den svenska folkhemspolitiken länge betraktades som ett lyckat socialt projekt, 

men att samhället på senare tid har ifrågasatt statens omsorg av medborgarna under 

folkhemsbygget och att tvångssteriliseringarna är ett exempel på detta;  
 

De som av olika anledningar inte kunde ta hand om sina barn på rätt sätt skulle hindras att sätta 

barn till världen. Till en början fanns det en tydlig rasbiologisk idé bakom steriliseringarna, men 

med tiden blev det mer och mer sociala skäl (fattigdom, alkoholism, utsatthet och allmänt 

avvikande beteende till exempel) som låg bakom steriliseringarna. Andra raser, som exempelvis 

tattare, eller sjuka individer borde rensas bort.110 

 

                                                        
 
108 Nyström, Nyström & Nyström, 2008, s. 277; Nyström, Nyström & Nyström, 2013, s. 311. 
109 Sandberg, Björkman & Molin, 2009, s. 42. 
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I denna kontext framhäver författarna orsakerna bakom inrättandet av steriliseringarna, som 

de kopplar till statens ekonomiska intresse. De presenterar dessutom i samma kontext ett 

exempel på en flicka som var 20 år gammal som steriliserades på grund av att hon var en 

stökig flicka, hade en pappa som var ”tattare” samt var intresserad av män. Detta ansåg 

myndigheten var skäl nog för en sterilisering. Med detta exempel tydliggör författarna att 

samhället hade specifika värderingar och normer kring kvinnors levnadssätt, och att 

sterilisering kunde initieras som en lösning om de inte levde upp till dessa. 

        I nästa stycke problematiserar författarna sambandet mellan folkhemspolitiken och 

steriliseringarna utifrån ett nutida perspektiv där de betonar att det finns politiker och andra 

människor idag som hävdar att det inte fanns en koppling, trots att flera forskare konstaterar 

detta. Författarna beskriver att forskare menar idag att idéerna om ”skötsamhet” inte blev 

svagare under folkhemspolitiken samt att det fanns ett ekonomiskt intresse. Grunden i 

folkhemspolitiken var att människan skulle utifrån statens kontroll fostras till en god och 

ansvarsfull medborgare.111  

        Tvångssteriliseringarna och abortfrågan beaktas även i Perspektiv på historien – 

socialhistoria. Till skillnad ifrån hur författarna i Epos Tema redogör abortfrågan, framhävs 

abortfrågan i Perspektiv på historien – socialhistoria som en central del under 1900-talets 

första decennier, eftersom det föddes allt färre barn. Författaren belyser att det var en tid då 

många i Sverige var fattiga och att många människor ansåg att ”fel” grupper i samhället 

födde barn. ”De ’övre skikten’ i samhället födde för få, medan de ’lägre skikten’ födde för 

många barn”.112 Detta framhäver författaren att samhället betraktade problematiskt, eftersom 

det fanns en rädsla för att människor i de lägre skikten, som hade sämre kvalitéer och sämre 

förmåga att kontrollera sin sexualitet, skulle reproducera för många barn. Detta skulle leda till 

att befolkningen blev ”undermålig”. I samband med detta resonemang berör hon 

steriliseringarna. 

        Inledningsvis beskriver hon att det 1934 infördes en steriliseringslag med syfte på att; 

”(…) förhindra fattigdom, psykisk sjukdom och alkoholism (…). Att minska 

fattigvårdskostnaderna var ytterligare ett skäl”.113 Hon redogör även att drygt 60000 

människor blev steriliserade och att 90 % av dem var kvinnor som tillhörde olika utsatta 

grupper såsom samer, romer, ”tattare”, homosexuella och personer med funktionsnedsättning. 

Hon beskriver i samma resonemang att forskning idag presenterar att steriliseringarna långt 
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ifrån var frivilliga och att många övertalades med olika former av tvång. 

        Författaren belyser orsakerna bakom att fler kvinnor drabbades, vilket berodde på att de 

inte levde upp till samhällets ideal och blev därmed kategoriserade som ”sinnesslöa”. 

 
Det som vi idag tycker låter avskyvärt och förkastligt ansågs på denna tid av många – men långt 

ifrån alla, det fanns de som protesterade – snarare som humant och som att man tog ansvar för 

samhället och dess befolkning. Idag finns det en gemensam syn på att många övergrepp har 

begåtts mot människor på grund av steriliseringslagen.114 

 
I detta citat anknyter författaren läsaren till dåtidens syn på steriliseringen för att tydliggöra 

att steriliseringarna har varit en orsak bakom alla de övergrepp som har begåtts mot 

människan under 1900-talet.  

        Sammanfattningsvis framhäver författarna i både Epos Tema och i Perspektiv på 

historien – socialhistoria tvångssteriliseringarna som en baksida av ”folkhemmet” där de 

poängterar att det fanns ett samband mellan steriliseringarna och folkhemspolitiken. I båda 

läroböckerna berörs orsakerna, vilka som blev utsatta samt konsekvenserna, dock framhäver 

författarna i Epos Tema en mer nyanserad bild av orsakerna medan författaren i Perspektiv på 

historien – socialhistoria framhäver en mer nyanserad bild av konsekvenserna. Gemensamt 

kopplar även författarna i båda läroböckerna sina resonemang till ett nutida perspektiv. 

 

4.2.5. Idealet om ”skötsamhet” 
Vad jag, under de tidigare rubrikerna, har presenterat finns i historieläroböckerna flera 

exempel på mörka sidor av det svenska ”folkhemmet” och att innehållet i texterna varierar 

med olika exempel samt olika utförliga förklaringar. I de flesta sammanhang förankrar 

läroboksförfattarna de historiska aspekterna med en gemensam utgångspunkt, som jag vill 

betona under denna rubrik. I fem av historieläroböckerna som denna studie undersöker 

framhäver författarna i sina resonemang att ideal och normer är väsentliga bakgrundsfaktorer. 

        En gemensam idé som dessa historieläroböcker har beaktat är idén om ”skötsamhet”, 

vilket framhävs i flera av läroböckerna hade en stark roll under folkhemsbygget. I Perspektiv 

på historien A bas och Perspektiv på historien 1b framhäver författarna idealet i samband 

med nykterhetsrörelsen;   

  
Nykterhetsrörelsen menade att om man fick folk att sluta dricka skulle man få bukt med mycket 

av den sociala misären (…). Målsättningen var inte bara att främja nykterheten utan också att 

                                                        
 
114 Hill Helena, Gleerups (red), 2013, s. 241f. 



 34 

rusta människorna för ett mer demokratiskt samhälle. Den som krävde rätten att rösta och delta i 

en fri samhällsdebatt måste visa sig värdig detta genom skötsamhet och bildning.115 

 
I Epos 1b anknyter författarna idealet med alla de tre ledande folkrörelserna. De beskriver att 

i det svenska samhället skolades medlemmarna in i en ideologi och ett sätt att tänka som 

stämde överens med föreningens normer, som handlade mycket om hur en människa borde 

uppföra sig i samhället.116 I ett annat resonemang beskriver författarna även att; 

”folkrörelserna gav vanliga människor utan hög utbildning eller ens fulla medborgerliga 

rättigheter möjlighet att delta i samhällslivet. För många blev föreningslivet en skola”.117 De 

syftar på att folkrörelserna formade individerna till att uppföra sig på ett särskilt sätt. 

        Idealet om ”skötsamhet” presenteras utförligast i Epos Tema där författarna anknyter 

idealen till alla de mörka historiska aspekter som de beaktar i läroboken. 

 

Samhället i form av kommuner, landsting och liknande borde ta ett större ansvar för medborgarna. 

I kommunerna inrättades en rad nämnder. Fattigvårdsstyrelsen, barnavårdsnämnden och 

nykterhetsnämnden är några exempel. De skulle inte bara dela ut förnödenheter i form av mat och 

kläder, utan också se till att de som fick hjälp skötte sig och höll sig nyktra.118 

 
I detta sammanhang framhäver författarna att den ökade kontrollen skapade goda 

förutsättningar, men att staten även skulle se till att människor ”skötte sig” och var nyktra. De 

betonar att många politiker ansåg att det var nödvändigt att befolkningen fick stöd av staten, 

men att de även var noga med att betona att enbart de som skötte sig fick hjälp. Idén byggde 

på att de individer som inte arbetade eller försökte få ett arbete, skulle heller inte få hjälp.119  

 

Under hela första halvan av 1900-talet fanns det i all socialpolitik en idé om skötsamhet. Vem 

som helst hade inte rätt att hur som helst få hjälp. Bara den som skötte sig, till exempel genom att 

ta de arbeten som erbjöds och inte fuskade, hade rätt att få hjälp.120 

 
Författarna lägger stor tonvikt på att problematisera folkhemspolitiken. De beskriver att 

politiken huvudsakligen grundade sig på att; ”(…) omvandla frågan om varför samhället såg 

ut som det gjorde till frågan om hur samhället borde se ut, och dessutom formulera det på ett 
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sätt som många attraherades av”.121  

        I Perspektiv på historien A bas och Perspektiv på historien 1b framhäver författarna 

även idén om ansvar som en konsekvens av folkhemspolitiken. De beskriver att 

omfördelningen av resurserna i samhället inte skulle räcka långt, utan måste finansieras 

genom höga skatter. Detta medförde att staten ville att fler människor skulle ta ansvar och 

arbeta så att produktionsförmågan skulle öka i samhället. De beskriver även att de borgerliga 

partierna ansåg att folkhemspolitiken skulle skapa för stor makt över medborgarna.122 De 

redogör ingen mer utförlig förklaring av detta resonemang. 

        I Perspektiv på historien – socialhistoria framhävs ideal och normer i anknytning till 

sexualiteten, där författarna betonar att ideal är något som människan och hela samhället 

sedan 1800-talet har varit influerad av;  

 
Så länge vi känner till har sexualiteten varit omgärdad av lagar, regler och normer. Staten och 

kyrkan har på olika sätt försökt få kontroll över människors levnadssätt och barnafödande genom 

lagar och regler kring sexualitet, äktenskap och familj (…). Men under historiens gång förändras 

lagar och regler. Det som uppfattades som normalt eller onormalt för hundra år sedan, ses idag i 

annat ljus.123 

 

Författaren betonar att staten och kyrkan är de som har format samhällets ideal och 

organisering, men att dessa förändras kontinuerligt. Författaren beskriver följande att dessa 

ideal har haft stor betydelse samt berört samhällets organisering och människans levnadssätt i 

historien.124  

 

4.2.6. Sammanfattning 
Sammanfattningsvis berör sex av de undersökta historieläroböckerna olika mörka historiska 

aspekter som anknyts till det svenska ”folkhemmet”. I Alla tiders historia Maxi berör 

författarna ingen mörk historisk aspekt, vilket markerar i denna studie att det finns 

historieläroböcker som inte beaktar mörka sidor av det svenska folkhemsbygget. Läroboken 

berör tidsperioden, dock framställs ”folkhemmet” som en positiv riktning för Sveriges 

demokratisering och välfärd, eftersom författarna enbart redogör de goda förutsättningarna 

som folkhemspolitiken skapade.125  

                                                        
 
121 Sandberg, Björkman & Molin, 2009, s. 42. 
122 Nyström, Nyström & Nyström, 2008, s. 279; Nyström, Nyström & Nyström, 2013, s. 313. 
123 Hill Helena, Gleerups (red), 2013, s. 237. 
124 Hill Helena, Gleerups (red), 2013, s. 238. 
125 Almgren, Löwgren & Bergström, 2002, s. 421f. 
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5. Analys 
5.1 Hur framhävs den ”mörka historien”? 

Under denna rubrik avser jag att analysera historieläroböckernas framställning utifrån 

Ammerts analysmodell. Historieläroböckerna framhäver de olika mörka historiska aspekterna 

utifrån olika utgångspunkter och exempel där vissa får mer utrymme än andra, vilket 

illustreras genom att författarna inte berör vissa historiska aspekter eller lägger tonvikten på 

konsekvenserna istället för orsakerna. Detta belyser olika sätt att pedagogiskt förmedla ett 

undervisningsinnehåll. 

        Epos Tema berör flest mörka historiska aspekter som framställs reflekterande. Vad som 

framgår i empiriredovisningen är att författarna redovisar och problematiserar orsakerna, 

händelseförloppet och konsekvenserna kring folkhemsbygget utifrån olika perspektiv samt 

kopplar de olika historiska aspekterna för att illustrera en helhet av historien. I och med att 

författarna problematiserar det svenska ”folkhemmet”, underlättar detta för eleverna att 

utifrån olika infallsvinklar få ett sammanhang av vad ”folkhemmet” grundade sig på och 

skapade för konsekvenser för människor och samhället. 

        I Perspektiv på historien A bas och Perspektiv på historien 1b presenteras de olika 

mörka historiska aspekterna i enskilda faktarutor. I avsnittet om synen på samerna framhävs 

historien reflekterande, eftersom författarna redogör orsaker och konsekvenser, 

problematiserar synen på samerna samt kopplar resonemanget till ett nutida perspektiv.126 

Emellertid i avsnitten ”alkoholismen som ett problem” och ”rädslan för att bli med barn” 

framställs historien förklarande då författarna enbart beaktar orsaker och konsekvenser. I 

avsnittet ”rädslan för att bli med barn” framhävs även en dold företeelse, där författarna inte i 

lika stor omfattning framhäver orsakerna bakom rädslan. Jag menar att de beskriver att 

straffen för abort var hårda, men de redogör inte vilka straff som utfärdades, vilket skulle 

förklara orsakerna bakom rädslan då kvinnorna istället valde att framkalla missfall eller anlita 

illegala abortörer. I denna kontext blir presentationen relativt oklar, dock tolkar jag att 

presentationen framställs förklarande eftersom författarna likväl förklarar den historiska 

aspekten, dock med ett större fokus på konsekvenserna än orsakerna.127  

        Sammanfattningsvis redogör författarna i Perspektiv på historien A bas och 1b allmänt 

kring orsaker och konsekvenser inom de olika exemplen, dock drar de inga parallella 

kopplingar för att skapa en helhet. Detta medför att historien om ”folkhemmet” får en relativt 
                                                        
 
126 Nyström, Nyström & Nyström, 2008, s. 275; Nyström, Nyström & Nyström, 2013, s. 309. 
127 Nyström, Nyström & Nyström, 2008, s. 277; Nyström, Nyström & Nyström, 2013, s. 311. 
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oklar framställning, eftersom betraktaren själv får göra en tolkning av hur de olika historiska 

aspekterna förankras. Av det skälet tolkar jag att presentationen av den ”mörka historien” 

som helhet framställs konstaterande.  

        I Perspektiv på historien – socialhistoria förankrar författaren de olika mörka historiska 

aspekterna. Det framhävs en nyanserad presentation kring abortfrågan där författaren 

problematiserar och anknyter abortfrågan till tvångssteriliseringen samt kopplar läsarens egna 

föreställningar till historien och till den nutida forskningen om sambandet mellan 

folkhemspolitiken och steriliseringarna.128 Likaså i avsnittet om vanvården av fosterbarnen 

beaktar författaren orsaker, konsekvenser och ett nutida perspektiv utifrån de utsattas 

synvinkel.129 I läroboken beaktas även vetenskapliga teorier i avsnittet om kvinnors och mäns 

ideal, som författaren anknyter till både sitt resonemang och till andra mörka historiska 

fenomen.130 Av dessa skäl anser jag att, av de mörka historiska aspekter som presenteras, 

framställs den ”mörka historien” som helhet reflekterande.  

        I Perspektiv på historien – socialhistoria framhävs även av författarna explicita 

värderingar. I avsnittet som berör vanvården mot fosterbarnen väver författaren in en 

subjektiv värdering med att poängtera att myndigheterna hade misslyckats med sitt uppdrag 

trots att folkhemspolitiken skulle skapa bättre förutsättningar för barnen.131 I avsnittet om 

tvångssteriliseringarna framhäver författaren att det finns en gemensam syn idag på att många 

övergrepp som har begåtts mot människor har orsakats på grund av steriliseringslagen.132 I 

dessa sammanhang skuldbelägger författarna myndigheterna, vilket innebär att innehållet 

framställs normativt.  

        I Epos 1b och Alla tiders historia 1b får inte den ”mörka historien” om det svenska 

”folkhemmet” stort omfång. Författarna berör enbart ett fåtal aspekter som inte presenteras 

utifrån olika perspektiv, vilket medför att det svenska ”folkhemmet” framställs tendensiöst. 

Båda läroböckerna berör det historiska området genom att redogöra den historiska 

bakgrunden om ”folkhemmet” där idén framställs som en positiv riktning för att motarbeta 

orättvisan och den sociala misär som var rådande. Författarna problematiserar inte historien 

och gör inga historiska kopplingar, och av det skälet tolkar jag att Epos 1b och Alla tiders 

historia 1b framställer den ”mörka historien” konstaterande kring de aspekter de berör.  

                                                        
 
128 Hill Helena, Gleerups (red), 2013, s. 240f. 
129 Hayen, Gleerups (red), 2013, s. 210. 
130 Hill Helena, Gleerups (red), 2013, s. 229. 
131 Hayen, Gleerups (red), 2013, s. 210. 
132 Hill Helena, Gleerups (red), 2013, s. 241f. 
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        Sammanfattningsvis framhäver de undersökta historieläroböckerna både lika och olika 

mörka historiska aspekter. Epos Tema, Perspektiv på historien A bas, Perspektiv på historien 

1b och Perspektiv på historien – socialhistoria beaktar flera exempel där den ”mörka 

historien” framställs konstaterande, förklarande, reflekterande och i vissa sammanhang 

normativt. I Epos 1b och Alla tiders historia 1b presenterar författarna enbart ett fåtal 

exempel som framställs konstaterande medan Alla tiders historia Maxi inte framhäver någon 

mörk historisk företeelse. 

 

5.2 Historieläroböckernas utformning av det pedagogiska innehållet   
Det som är intressant i denna studie är hur det kommer sig att historieläroböckerna 

framställer den ”mörka historien” om det svenska ”folkhemmet” som ett pedagogiskt innehåll 

på olika sätt. Detta grundar sig på hur historieläroböckerna är utformade beroende på vilken 

historia som eleverna förväntas utveckla kunskaper om. Niklas Ammert hävdar att det är 

väsentligt att historieundervisningen beaktar värdefrågor och specifikt mörka sidor av 

historien, eftersom det genererar elevernas historiemedvetande.133 Detta kan även relateras till 

den rådande ämnesplanen i historia och den tidigare kursplanen för historia.134  

        I de undersökta historieläroböckerna beaktas värdefrågor i avsnittet om ”folkhemmet” 

där sex av dem beaktar exempel på mörka historiska aspekter. Att historieläroböckerna berör 

mörka exempel samt i vissa sammanhang problematiserar historien belyser andra värden som 

kan relateras till ”folkhemmet”. Att historien problematiseras är av betydelse eftersom den 

beaktar fler perspektiv vilket, enligt Ammert, genererar historiemedvetandet. I Perspektiv på 

historien – socialhistoria och Epos Tema framställer författarna en allmän problematisering 

där de anknyter läsaren till den nutida forskningen och till nutida värden, vilket innebär att 

författarna sätter eleven i en annan tidsdimension där denne får jämföra värden över tid.135 

Författarna förankrar även alla de historiska aspekterna för att illustrera en helhet av 

historien, vilket är av betydelse för att eleverna ska få bredare kunskaper om historien, vilket i 

sin tur genererar historiemedvetandet.  

        Alla tiders historia Maxi, Epos 1b och Alla tiders historia 1b har inte belyst den mörka 

historien utifrån olika exempel eller infallsvinklar. Historieläroboken har ofta en central plats 

i undervisningen, eftersom de flesta elever betraktar läroboken som sanningen samt att 

läraren använder den som vägledning. Utifrån Ammerts slutsatser kan detta medföra att 
                                                        
 
133 Ammert, 2008, s. 210ff. 
134 Lgy11, s. 66; Programmaterial för gymnasieskola, 1994, s. 39. 
135 Ammert, 2008, s. 210ff. 
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undervisningsinnehållet i läroböckerna kan baseras på en tendensiös framställning, om 

läraren inte artikulerar andra perspektiv i undervisningskontexten.136 Detta kan i sin tur leda 

till att eleverna inte får möjlighet att integrera andra erfarenheter om Sveriges historia, vilket 

är nödvändigt för att utveckla en förståelse för varför det nutida samhället anammar vissa 

värden och tar avstånd ifrån andra idéer.  

        Enligt Ammert är det nödvändigt att eleverna får beakta flera infallsvinklar om en 

historisk händelse, eftersom ju mer kunskaper eleverna inhämtar om historien desto större 

helhetsbild skapas. I ämnesplanen för historia 2011 framhävs att eleverna ska öka sina 

kunskaper för hur olika värden och syn på människan har präglat nutiden.137 Detta kan, enligt 

Ammert, enbart ges möjlighet ifall eleverna har fått integrera olika perspektiv och tolkningar 

av historien.138 Detta innebär att de historieläroböcker, som denna studie har undersökt, som 

inte berör flera perspektiv eller tolkningar av historien inte uppfyller styrdokumentens krav. 

Naturligtvis baseras undervisningsinnehållet även på lärarens muntliga presentationer, men 

då tidigare forskning har presenterat att läroboken har en central plats i 

undervisningssammanhang skapar den en bred grund för vilket pedagogiskt innehåll som ska 

ges utrymme i historieundervisningen.139  

        Vad jag tidigare har nämnt beaktar historieläroböckerna både lika och olika aspekter 

som illustreras genom de olika kategorierna, vilket tyder på att läroböckerna är tematiserade. 

I Epos Tema, Perspektiv på historien – socialhistoria, Perspektiv på historien A bas och 

Perspektiv på historien 1b framhävs abortfrågan, rädslan för att bli med barn, 

tvångssteriliseringarna och förtryckelsen mot minoritetsgrupper. I Alla tiders historia 1b och 

Epos 1b beaktar författarna fosterbarnens och kvinnornas utsatthet medan i Alla tiders 

historia Maxi framhävs ingen mörk historia.  

        Att historieläroböckerna framhäver liknande teman och exempel kan förklaras utifrån 

Sture Långströms slutsatser om att urvalet är baserat på historielärobokstraditionen. Detta 

innebär att läroboksförfattare utformar historieläroböcker utifrån tolkningar av 

styrdokumenten, dock att de kan begränsa urvalet då all historia inte kan få utrymme. Detta 

illustreras genom återkommande teman, exempel eller perspektiv.140 I min studie kan detta 

särskilt illustreras i Perspektiv på historien A bas och Perspektiv på historien 1b där 

innehållet redovisas likartat, trots att de är tolkade och utformade utifrån olika läroplaner. 
                                                        
 
136 Englund, ”Undervisning som meningserbjudande”, Uljens (red), 1997, s. 129. 
137 Lgy11, s. 73. 
138 Ammert, 2008, s. 210ff. 
139 Englund, ”Undervisning som meningserbjudande”, Uljens (red), 1997, s. 129. 
140 Långström, 1997, s. 89ff & s. 211ff. 
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Likaså förekommer detta i Alla tiders historia 1b och Alla tiders historia Maxi, dock att 

författarna i Alla tiders historia 1b har utökat presentationen med att kort exemplifiera 

kvinnornas utsatthet. Ett annat exempel som belyser detta är att Epos 1b och Alla tiders 

historia 1b inte berör det svenska ”folkhemmet” utifrån flera perspektiv, trots att det i 

ämnesplanen för historia 2011 står att historieundervisningen ska grunda sig på flera 

perspektiv och tolkningar av historien.141  

        Det finns dock exempel som betonar att utformningen av historieläroböcker inte 

nödvändigtvis alltid baseras på historielärobokstraditionen. Epos 1b och Epos Tema beaktar 

inte liknande teman, exempel eller perspektiv, trots att de är producerade av samma förlag 

och har både samma och olika författare. Dock är de baserade på olika syften, då Epos Tema 

har ett ännu större fokus på 1900-talets historia, är tolkad utifrån Lpf94 samt berör fler mörka 

historiska aspekter i jämförelse med Epos 1b. Detta innebär att utformningen av det 

pedagogiska innehållet kan vara föränderlig beroende på läroboksförfattarnas urval och syfte. 

Enligt Långström begränsas även historielärobokens urval på författarnas tidigare kunskaper 

och erfarenheter, vilket betonar att historieläroböckerna inte enbart är utformade utifrån 

styrdokumenten.142  

       Historieläroböcker konstrueras även, enligt Tomas Englund, utifrån samtidens 

vetenskap.143 Detta betonas i Epos Tema och Perspektiv på historien – socialhistoria, 

eftersom författarna problematiserar historien samt anknyter läsaren till nutida forskning och 

värden. Detta kan även urskiljas i Alla tiders historia 1b genom att författarna, i jämförelse 

med Alla tiders historia Maxi, kort har utökat redovisningen av det svenska ”folkhemmet” 

genom att beröra kvinnornas situation. Enligt den tidigare forskningen kan detta eventuellt 

bero på att genusforskningen inte uppmärksammades förrän i slutet av 1990-talet, vilket har 

genererat ett större utrymme för kvinnohistorien i historieläroböckerna.144 

        Vad som framgår i analysen är just frågan om vilken historia som ska få utrymme och 

hur innehållet ska förmedlas i historieläroböcker komplext, eftersom det finns flera faktorer 

som ligger till grund för utformningen av historieläroböcker. Huvudsakligen handlar det om 

vilken kunskap som ska betraktas kontingent. 

        Utifrån den utbildningsfilosofiska kartan baseras undervisningsinnehållet i de 

undersökta historieläroböckerna på essentialismen. De är utformade efter 

                                                        
 
141 Lgy11, s. 73. 
142 Långström, 1997, s. 211ff. 
143 Englund, 2005, s. 132f. 
144 Danielsson Malmros, ”Den historiska berättelsen i teori och praktik”, Karlsson & Zander (red), 2014, s. 229f. 
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samhällsutvecklingen samt baserade på vetenskapliga discipliner, det vill säga 

styrdokumenten som är konstruerade efter statsmaktens direktiv. Detta kommer till uttryck 

genom att historieläroböckerna berör olika mörka historiska aspekter, eftersom detta, enligt 

tidigare forskning, är ett område som har fått alltmer uppmärksamhet i det nutida samhället 

och därmed fått utrymme i historieläroböckerna.145 Englund betonar att de flesta 

skolverksamheter utformar undervisningen så att den anpassas efter samhällsutvecklingen, 

vilket gör att essentialismen är den dominerande traditionen.146 Jag tolkar att Epos Tema och 

Perspektiv på historien – socialhistoria även kan anknytas till rekonstruktivismen, eftersom 

författarna problematiserar historien utifrån olika infallsvinklar. Att författarna 

problematiserar det svenska ”folkhemmet” kan tolkas som att de försöker förbereda eleverna 

för ett kritiskt tänkande, det vill säga att eleverna ska lära sig att problematisera historiska 

fenomen genom att studera historien utifrån olika infallsvinklar. 

        Det finns ingen tvekan om att historieläroböckerna är utformade utifrån styrdokumenten, 

men utformningen grundar sig även på historielärobokstraditionen som belyses genom 

tematiseringen samt författarnas urval som belyses genom att skildringarna skiljer sig. Utifrån 

Englunds slutsatser kan detta relateras till att undervisningsinnehållet baseras på, vad jag 

tidigare nämnde, olika kunskaper. Detta kan förklara att historieläroböckerna i denna studie 

framställer den mörka historien antingen konstaterande, förklarande, reflekterande eller/och 

normativt, eftersom läroböckerna grundar sig på olika diskursiva karaktärer.  

        Läroböcker framhäver olika kunskaper genom att pedagogiskt förmedla historien på 

olika sätt, eftersom författarna utformar läroböckerna på vilken kunskap som ska betraktas 

kontingent, vilket är tolkat och utformat utifrån både styrdokument och urval. Jag menar att 

skillnaderna i framställningarna kan bero på att författarna har olika syften som baseras på 

vilken kunskap de anser är relevant. Exempelvis framställs historien i vissa sammanhang 

enbart utifrån ett perspektiv, eftersom det eventuellt finns ett underliggande syfte. Detta 

illustreras exempelvis i avsnittet om ”rädslan för att bli med barn” i Perspektiv på historien A 

bas och Perspektiv på historien 1b där författarna inte utförligt förklarar vilka straff som 

utfärdades vid abort. Detta kan bero på, utifrån vad den tidigare forskningen har presenterat, 

att författarna framhäver Sveriges neutralitet vilket kan relateras till teorin om 

historielärobokstraditionen.147 Det är på dessa grunder som Englund betonar att läraren bör 

utveckla systematiska kunskaper om skilda sätt att förhålla sig till olika kunskaper som 
                                                        
 
145 Danielsson Malmros, ”Den historiska berättelsen i teori och praktik”, Karlsson & Zander (red), 2014, s. 65. 
146 Englund, ”Undervisning som meningserbjudande”, Uljens (red), 1997, s. 134f. 
147 Danielsson Malmros, ”Den historia berättelsen i teori och praktik”, Karlsson & Zander (red), 2014, s. 214. 



 42 

förmedlas i undervisningen samt hur dessa ska bearbetas och utmanas.148  

        Sammanfattningsvis belyser denna studie exempel på att den ”mörka historien” om det 

svenska ”folkhemmet” pedagogiskt framställs på olika sätt, där historieläroböckerna 

framförallt förmedlar historien förklarande. Det finns exempel på att den ”mörka historien” 

problematiseras utifrån olika perspektiv, vilket illustreras i Perspektiv på historien – 

socialhistoria och Epos Tema. Det finns även exempel på att historieläroböcker fortfarande 

framställer historien utifrån ett perspektiv, det vill säga att läroböckerna inte problematiserar 

det svenska ”folkhemmet” utifrån olika infallsvinklar. Detta illustreras i olika omfattning i 

Alla tiders historia 1b, Epos 1b, Perspektiv på historien A bas och Perspektiv på historien 1b. 

Detta kan bero på både historielärobokstraditionen och författarnas urval. 

 

6. Diskussion 
Vad jag har diskuterat i analysen är att det finns flera faktorer som påverkar vilken historia 

som ska ges utrymme i historieläroböcker och hur den ska framställas. Hur historien 

framhävs i historieläroböcker baseras i stor utsträckning på vilken diskursiv karaktär 

läroböckerna är formade utifrån, det vill säga vilken kontingent kunskap 

undervisningsinnehållet ska baseras på. Detta grundar sig på hur samhällsutvecklingen 

gestaltas. Enligt Knut Kjeldstadli kan historia betraktas som vetenskap om den ger relevanta 

resultat för det samhälle som finns nu.149 I och med att styrdokumenten ska grunda sig på en 

vetenskaplig och beprövad erfarenhet, bör historieundervisningen grunda sig på ett 

undervisningsinnehåll där eleverna får möjlighet att inhämta kunskaper som betraktas som 

relevanta för det samhälle som de befinner sig i nu. Detta belyses i både den nuvarande 

ämnesplanen för historia och den tidigare kursplanen för historia genom att eleverna ska 

utveckla ett historiemedvetande. Detta innebär att beakta Sveriges historia i 

historieundervisningen utifrån olika perspektiv och tolkningar är väsentligt. 

        Resultatet i min studie illustrerar att den ”mörka historien” i de undersökta 

historieläroböckerna får olika utrymme samt framställs på olika sätt. Detta kan bero på att 

utformningen inte enbart är baserad på styrdokumenten, utan även på 

historielärobokstraditionen och författarnas urval, eftersom det förekommer både liknande 

och olika teman, exempel och perspektiv, trots att läroböckerna är baserade på både samma 

och olika läroplaner. Att den ”mörka historien” framställs på olika sätt i de undersökta 
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historieläroböckerna kan även bero på, enligt tidigare forskning, att den historien inte blev 

artikulerad i den offentliga debatten förrän i slutet av 1990-talet och in i början av 2000-talet. 

Det var i detta sammanhang som staten och forskare började problematisera Sveriges 

”mörka” historia. Danielsson Malmros betonar just att få historien nedskriven i 

historieläroböcker är en process som bearbetas i omkring tio år.150 Detta menar hon illustreras 

genom att äldre historieläroböcker framställde Sverige som neutrala, men att under 2000-talet 

har vissa läroböcker aktsamt börjat framhäva mörka historiska aspekter.151  

        Danielsson Malmros slutsatser kan förklara att sex av de undersökta 

historieläroböckerna i denna studie berör den ”mörka historien”. Att Alla tiders historia Maxi 

inte berör någon mörk historisk aspekt kan bero på att den är utkommen 2002 och då hade 

historien inte hunnit bli uppmärksammad i samma omfattning. 

        Att historieläroböckerna beaktar olika aspekter kan även bero på att författarna inte har 

uppmärksammat den ”mörka historien” i samma omfattning. Den tidigare forskningen 

belyser att under 2000-talet har den ”mörka historien” i Sveriges historia fått större utrymme 

inom historiekulturen. Detta innebär att den ”mörka historien” inom Sveriges historia har 

blivit alltmer framträdande, genom exempelvis statens erkännande samt att forskningen har 

börjat intressera sig för den historien.152 Detta kan förklara varför vissa av 

historieläroböckerna berör fler mörka historiska aspekter samt framställer historien 

reflekterande och normativt, eftersom det har blivit möjligt att skriva om den historien i 

historieläroböcker.153 Dock har fortfarande historielärobokstraditionen och författarnas urval 

betydelse för utformningen, men att vissa läroboksförfattare just vill belysa den ”mörka 

historien”, eftersom de eventuellt anser att detta är ett pedagogiskt kontingent innehåll.  

         

7. Sammanfattning 
Enligt tidigare forskning har Sveriges historia framhävts neutralt i historieläroböcker som är 

utkomna under åren 1930- fram till 2000-talet. Konkret innebär detta att historieläroböcker 

inte har framställt mörka historiska aspekter i Sveriges historia. Dock belyser forskningen att 

denna trend började problematiseras under 2000-talet, eftersom historieläroböcker började 

betona mörka historiska aspekter och därmed illustrerar en annan bild av Sveriges historia. 
                                                        
 
150 Karlsson, ”Historia, historiedidaktik och historiekultur – teori och praktik”, Karlsson & Zander (red), 2014, s. 
17; Danielsson Malmros, ”Den historia berättelsen i teori och praktik”, Karlsson & Zander (red), 2014, s. 214. 
151 Danielsson Malmros, ”Den historiska berättelsen i teori och praktik”, Karlsson & Zander (red), 2014, s. 229f. 
152 Danielsson Malmros, ”Den historiska berättelsen i teori och praktik”, Karlsson & Zander (red), 2014, s. 65. 
153 Danielsson Malmros, ”Den historiska berättelsen i teori och praktik”, Karlsson & Zander (red), 2014, s. 227. 
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Utifrån vad den tidigare forskningen har presenterat har syftet med denna studie varit att 

undersöka vilka mörka aspekter/exempel inom det svenska ”folkhemmet” som har fått 

utrymme i ett urval av historieläroböcker som är anpassade för gymnasieskolans historiekurs 

”Historia 1b” och den tidigare historiekursen ”Historia A”. Syftet har även varit att undersöka 

hur den ”mörka historien” framställs som ett pedagogiskt innehåll. För att uppnå syftet har 

jag utifrån en kvalitativ innehållsanalys utgått ifrån Ammerts analysmodell om 

framställningstyper.  

        Denna studie belyser exempel på att den ”mörka historien” om det svenska 

”folkhemmet” får olika utrymme i historieläroböcker som är anpassade för gymnasieskolans 

historiekurs Historia 1b och den tidigare kursen Historia A. Den ”mörka historia” som har 

fått utrymme är tvångssteriliseringarna, förtryck mot samerna och ”tattarna”, synen på den 

ogifta modern, synen på alkoholismen, kvinnornas och fosterbarnens utsatthet samt idealet 

om ”skötsamhet”. Utifrån Ammerts analysmodell framställer historieläroböckerna det 

pedagogiska innehållet utifrån alla de fyra typerna; konstaterande, förklarande, reflekterande 

och normativt, dock till övervägande del förklarande. Historien redovisas i olika omfattning 

där vissa mörka historiska aspekter i vissa historieläroböcker har fått övervägande utrymme 

än andra, vilket belyser att den ”mörka historien” i de undersökta historieläroböckerna är 

tematiserad och utformad på urval.  

        Jag har i denna studie studerat sju historieläroböcker som är utkomna under åren 2002-

2013, vilket är ett urval av alla de historieläroböcker som finns. Av det skälet kan framtida 

studier undersöka hur framställningen av den ”mörka historien” kommer att förändras och 

framhävas i framtida historieläroböcker. Naturligtvis berör historieläroböckerna även andra 

historiska epoker där andra mörka historiska aspekter betonas och inkluderas i 

undervisningsinnehållet. Detta innebär att i andra avsnitt i de undersökta historieläroböckerna 

kan den ”mörka historien” om Sveriges historia framställas annorlunda, vilket även framtida 

studier kan inrikta sig på. 
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