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Inledning 

Människosyn och människors syn på det samhälle de lever i har under historien varierat över 

plats och tid. Åsikter och verklighetsföreställningar har ärvts men också förändrats generation 

efter generation. Skolan har efter dess framväxt spelat en stor roll i formandet av allmänhetens 

uppfattningar i både sakfrågor men också i stora frågor omfattande livsåskådning, världsbild 

och den redan berörda människosynen. Konsekvenserna av skolväsendets arbete är oerhört 

svårt att både kontrollera och beräkna. Under en av de inledande lektionerna på denna C-kurs 

i historia berörde Torsten Nybom första världskriget och den nationella fostran som till viss 

del ansetts göra denna katastrof möjlig. Den konstruerade nationalstaten hade i Europa under 

1800-talet fått ett stort utrymme i undervisningen. Historieundervisningen framförallt var en 

del av denna, då hjältar legender och fornstora tider förhärligades. Uppoffringar till nationen 

och det egna ”folket” idealiserades och accepterades också som förebild av den stora massan. 

Krigslycka och nationers välstånd förklarades om kanske inte uttalat så i den underliggande 

mentaliteten med socialdarwinistiska utgångspunkter, alltså av naturen tvingade och 

nödvändiga för utvecklingen. Människosynen som förmedlades var alltså den om konflikter, 

mänsklighetens inbördeskamp och den starkastes överlevnad. Under 1900 talets inledande 

decennium fick nationalismen alltså förödande konsekvenser i form av världskrig. I Sverige 

infördes under denna tid demokrati och landet fick sin första socialdemokratiska regering. 

Borde inte dessa stora händelser och förändringar ha inneburit ett avståndstagande mot den 

tidigare historieförmedlingen och lett till en historieskrivning som betonat andra värderingar?  

   

1902 släppte den ryske vetenskapsmannen Peter Krapotkin sin bok Inbördes hjälp. I denna 

bok beskrivs människosläktet ur ett historiskt perspektiv från en ljusare sida än den 

socialdarwinistiska tolkningen som var rådande under denna tid. Människors instinkter till 

fred, social samvaro och omtanke om sina medmänniskor betonas. Efter en snabb överblick 

fick denna tolkning under sin samtid inget som helst fäste i det svenska skolväsendet. Frågor 

som jag vill utreda in denna uppsats är huruvida denna bok överhuvudtaget diskuterades av de 

i det svenska samhället som beslutade om undervisningen och vad deras åsikter bestod i och 

vad de grundade sig på. Den intressanta frågan som är omöjlig att besvara är den om hur en 

annorlunda undervisning i skolan kunnat leda till en annan människosyn och ett annorlunda 

samhälle? Skulle en undervisning där människors goda sidor och förtroende gentemot sina 

medmänniskor kunna bidra till en självuppfyllande profetia likt den första världskriget blev 

för den nationalistiska världsbilden?                      
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Forskningsläge 

 

Läroplaner och skolans plats i samhället 

Göran Lindes bok Det ska ni veta har varit behjälplig gällande undersökningar kring skolans 

plats i samhällen. Boken behandlar vad som ansetts vara lämplig kunskap över tid och varför. 

Författaren framhåller att utbildningen i alla tider från det antika Grekland fram tills idag har 

bestämts av tidens mentalitet och avspeglat förhoppningar om hur de studerande världsbild 

skall formas. Värderingar har varit lika viktiga att förmedla som kunskap.1 Liknande tankar 

finner man i Gunnar Richardsons Svensk utbildnings-historia där han menar att skolans 

relation till samhället kan betraktas ur två aspekter: dels som en funktion av diverse 

samhällsfaktorer men också som ett instrument, med vilket de politiska makthavarna mer eller 

mindre medvetet söker förändra samhället.2 Enligt Richardson dröjde det innan makthavarna 

började använda skolan som instrument men att utvecklingen under 1900-talet mer eller 

mindre konstant gått åt detta håll.3 Alltså har även urvalet av lärostoffet övertid förändrats 

utefter de makthavandes ideal.  

 

Vad gäller historieämnets bruk menar Ulf Zander i sin bok Fornstora dagar moderna tider att 

synen och tänkandet inte alltid varit konkreta val av personer med makt utan snarare uttryck 

för den rådande kollektiva mentaliteten. Den rådande historiesynen påverkar människors syn 

på sin samtid men det fungerar även åt andra hållet där människors syn på sin samtid påverkar 

historiesynen. Människor är alltså ”både skapade av historien och skapare av historia”4. De i 

ett samhälle rådande föreställningarna om historien säger alltså enligt detta synsätt mycket om 

synen på det rådande samhället. Olika typer av historieförmedling återspeglar skilda 

samhällsintressen. Kombineras detta med Göran Lindes teorier kring läroplanerna förmedlas 

alltså den syn på historien och samhället som är önskvärd för de makthavande. Oppositionen 

skulle alltså kunna tänkas förespråka en annan historiesyn. Historieskrivningen har på så sätt 

använts för att ge legitimitet åt rådande samhällsstrukturer och samhällsteorier och den 

nationalistiska historieskrivningen är kanske det tydligaste exemplet på detta. Tanken var att 

de historiska förebildernas eftersträvansvärda och tidlösa egenskaper skulle överföras till 

                                                 
1 Linde Göran (2000) Det ska ni veta s.9-15 
2 Richardson Gunnar (2004) Svensk utbildnings-historia s.11 
3 Richardson s.12f 
4 Zander Ulf (2001) Fornstora dagar moderna tider s.25 
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nuvarande och kommande generationer.5 Enligt Zander fanns det inte plats för alternativa 

tolkningar eller en alternativ historiesyn då detta betydde att den nationella identiteten krävde 

en omvärdering. Zander skriver ändå att man kan se hur nationers historia skrivs om efter 

rådande normer.6      

 

I sin bok delar Ulf Zander in historiebruk i fem olika varianter som inte endast återfinns i 

skolor och läroplaner utan i hela samhället. Denna indelning är en tolkning hämtad från Klas-

Göran Karlssons studier gällande historiebruk i det sen- och postsovjetiska samhället. De 

olika kategorierna är:  

 

Vetenskapligt historiebruk som syftar på den tidiga perioden av modern historieskrivning 

där proffisionaliseringen började vinna genomslag. Objektivitet var ett ledord men den redan 

diskuterade konstruerande nationella historieskrivningen var snarare regel än undantag. 

 

Det Existensiella historiebruket som i praktiken liknar den nationella historieskrivningen 

anknyter enligt Zander till ”människans behov av att ’komma ihåg’ bortom sin egen levnad 

för att därigenom få förankring bakåt i tiden och bli delaktig i en stor gemenskap och större 

sammanhang”7 Det existentiella historiebruket är vanligt i samhällen under hot, oro eller ett 

samhälle under snabba förändringar. Den marxistiska historieskrivningen om utveckling 

genom klasskamp skulle också kunna passa in på denna beskrivning.8  

 

Det Moraliska historiebruket syftar på ett historiebruk som återupprättar en förfalskad 

historia eller en förbisedd folkgrupp och har ofta en anklagande ton mot den dominerande 

historieversionen. I denna kategori återfinns den historieskrivning som försöker påvisa det 

rådande samhällets brister och onaturlighet.  

 

Det Ideologiska/politiska historiebruket är när det kopplas till skolan en del av 

undervisningen och formandet av de studerandes historiesyn i likriktning med de rådande 

värderingar de beslutsfattande hade. Det ideologiska/politiska historiebruket syftar även till att 

forma elevernas syn på oppositionens historiesyn exempelvis den marxistiska 

historiematerialismen under nationalismens tid. Enligt Zander är kraven på ett vetenskapligt 

                                                 
5 Zander s.28/58 
6 Zander s.28 
7 Zander s.54 
8 Zander s.54 
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genomfört arbete inte lika väsentliga under denna kategori då det ideologiska målet är det 

viktigaste. Förändringen i Sverige har enligt Zander, de senaste hundra åren, gått från ett 

nationalistiskt-ideologiskt historiebruk till ett demokratiskt-ideologiskt historiebruk.9  

 

Med Icke-bruk av historia menas de medvetna val som görs då vissa delar av historien eller 

ett visst synsätt väljs bort då de av någon orsak ansetts ointressanta eller olämpliga. Detta 

icke-bruk av historia skulle kunna ses som en del av ideologiskt historiebruk.10  

 

Zander skriver att dessa kategorier naturligtvis är konstruerade och nämner fler exempel på 

kategorier som skulle kunna finnas med. Dessa är dock mer lämpade för undersökningar i 

modernare tid och jag nöjer mig med dessa fem för min undersökning.            

 

Historieämmnets bruk i Sverige 1900-1939 

Historieämnet var i Sverige fram till första världskrigets slut i nationalismens tjänst. Zander 

kallar detta bruk nationalistiskt-ideologiskt. Stormaktstiden var central i undervisningen som 

syftade till en god fosterländsk fostran. Orsaken till att nationalismen hade en så stark 

ställning var enligt Zander det starka bandet mellan etnisk tillhörighet och nationell identitet 

men även sambandet mellan forna storheter och moderna framsteg. Historiker under denna tid 

var också mycket delaktiga i debatter gällande kultur och bildningsfrågor och hade liknande 

ideal som det styrande skiktet i samhället.11 Göran Andolf menar dock i sin bok Historien på 

Gymnasiet att kraven på att kulturhistorien skulle få större utrymme i jämförelse med 

krigshistorien började tidigt 1880-tal och att det var många tyckare som slöt upp bakom denna 

åsikt.12 Under det tidiga 1900-talet skedde det ändå endast små förändringar. Några större 

förändringar skedde inte föränss efter första världskriget.  

 

Sverige fick 1918 sin första ”demokratiska” regering byggd på en koalition mellan 

socialdemokrater och liberaler. Detta innebar förändringar. Historikerna fick under 20- och 

30-talet en mer undanskymd plats i offentligheten. Orsaken till detta förklaras av Klas-Göran 

Karlsson i Historia och samhälle -exemplet det moderna Sverige där han hävdar med stöd 

från sina undersökningar att demokratiska samhällen inte söker bekräftelse från historien på 

                                                 
9 Zander s.55f 
10 Zander s.56f 
11 Zander s.76 
12 Andolf s.17, 287 
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samma sätt som icke demokratiska.13 Det har också hävdats att historikernas ovilja att 

diskutera den samtida politiken i den unga demokratin Sverige var utslag av deras 

konservatism.14 Under denna period började också den ”objektiva” historieskrivningen få 

större plats i och med konflikten mellan Hjärne-skolan i Uppsala och Weibull i Lund. Ett 

tecken på att det nya industrisamhällets normer påverkade historieundervisningen är att 

framställningar om materiella, sociala och ekonomiska förhållanden ökade i 

undervisningsmaterialet.15 Fredssträvan blev nu också en viktig sak fråga för Europas unga 

demokratier. Detta påverkade också diskussionen om historieämnets utformning och även 

läroplanen från 1919. Det höjdes röster för att krigshistorien skulle ge plats åt kulturhistorien. 

Då andra förändringar ansågs viktigare för den nya demokratiska regeringen levde dock den 

nationalistiska historieundervisningen i stort sätt kvar fram till efter andra världskriget.16 De 

radikala förändringar som förespråkades gällande historieundervisning nådde inte 

klassrummen förens långt senare. 

 

Under 1930-talet blev socialdemokraterna det ledande partiet i Sverige. Detta påverkade till 

viss del historiebruket i Sverige även om som jag redan nämnt undervisningen påverkades i 

mindre utsträckning. Från att socialdemokraterna vid sitt grundande 1889 haft en negativ 

inställning till nationalismen hade de drygt 30 år senare när de fått en ledande roll i den 

svenska politiken mer och mer accepterat det nationalistiska idealet även om de ville betona 

folkets inflytande på historien och inte enbart kungarnas.17 Detta bör ses i ljuset av SAP:s 

utveckling, från ett arbetarparti till ett ”folkparti”. Då klasskampsretoriken inte längre var lika 

användbar och ett avståndstagande från kommunismen och till viss del även marxistisk 

historiesyn var viktig.18 Göran Andolf menar att vissa förändringar skedde i 

historieundervisningen. Dels som redan nämnts att folket och det som tidigare kallats det 

tredje ståndet fått mer plats i historien men också att samhället inte endast skulle beskrivas 

från statsmaktens perspektiv utan även beskriva uppkomsten av organisationer och ideologier 

i det existerande samhället.19 Åsa Linderborg har i sin bok Socialdemokraterna skriver 

historia analyserat utvecklingen inom den svenska socialdemokratins historiesyn och 

historiebruk. Boken behandlar dock främst socialdemokratins historieskrivning gällande det 

                                                 
13 Karlson Klas-Göran (1998) Historia och samhälle –exemplet det moderna Sverige s.203ff 
14 Zander s.185  
15 Andolf s.231 
16 Zander s.192f 
17 Zander s.206ff 
18 Zander s.224 Lindeborg Åsa Socialdemokraterna skriver historia s.16 
19 Andolf s.290 
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egna partiet och dess framträdande gestalter. I det socialdemokratiska historiebruket skapades 

en kontinuitet med de ledande socialdemokratiska ledarna och tidigare kända ”folkliga” 

hjältar exempelvis Engelbrekt. På så sätt vävdes socialdemokratin in i den traditionella 

nationalistiska historiebruket.20 För att framhäva socialdemokratin som en naturlig utveckling 

av den svenska historien pekade partiet på Sveriges långa historia av demokratisk utveckling 

där allmogen alltid betraktats som en maktfaktor.21 På samma sätt som nationalismen tidigare 

var grundpelaren i historieundervisningen blev det under 30-talet mycket viktigt att ge de 

demokratiska värderingarna utrymme i undervisningen. Göran Andolf menar i sin bok 

Historien på Gymnasiet att den ”objektivitet” som på -20 och 30-talet genom Weibullskolan 

gjort sitt intåg i historieundervisningen endast var sekundär då den demokratiska fostran hade 

högre prioritet. Detta berodde på en rädsla över historiebruket i Sovjet och Nazityskland men 

även över vad som kallades ”vulgärpacifismen”.22 Detta skulle med utgångspunkt från 

uppdelningen i Zanders bok innebära att det var ett ideologiskt historiebruk som rådde i den 

svenska skolan där nationen och demokratin hyllades.   

 

Sammanfattning 

Som en första grundläggande slutsats är att tidigare forskning enig kring att utbildningen 

under modern tid gett utryck för den rådande mentaliteten och de styrandes syn på samhället. 

Genom undervisningen har det gjorts försök att prägla eleverna efter önskemål gällande den 

yngre generationens värdegrund och världsuppfattning. Detta har bidragit till utformandet av 

läroplanerna och även påverkat historieundervisningen. Historieämnets innehåll, förmedling 

och utvecklingsteorier har förändrats över tid. Från 1800-talets senare hälft fram till första 

världskrigets slut rådde vid de svenska folkskolorna en nationalistisk fostrande inställning 

gentemot eleverna. Historieundervisningen lyfte fram den svenska stormaktstiden och syftade 

till att med föredömen från historien stärka den nationella identiteten. Efter första världskriget 

diskuterades fredsfrågan och historieämnets förmåga att verka för en fredligare mänsklighet. 

Att krigshistorien skulle ge plats för kulturhistoria var redan tidigare debatterat och i 

läroplanen från 1919 syns också förändringar i denna riktning. Efter vad tidigare forskning 

menar är en naturlig utveckling, fick också historieämnet något mindre utrymme i 

samhällsdebatten när styrelseskicket blev demokratiskt då demokratin inte i lika stor 

utsträckning ansåg sig behöva rättfärdiga sin existens med historiska argument.  I den unga 

                                                 
20 Lindeborg s.145f 
21 Lindeborg s.324f 
22 Andlof s.57f 
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demokratin Sverige bytte under 20-talet regeringar ofta av varandra och några större 

förändringar gällande historiebruket skedde inte. När socialdemokraterna under 30-talet blev 

det dominerande partiet hade deras historiesyn till viss del förändrats i jämförelse med tiden 

då de var i opposition. Partiet hade utvecklats till ett parti för svenska folket och inte endast 

arbetarklassen. I den socialdemokratiska historieskrivningen betonades fortfarande den 

svenska nationen i väldigt stor utsträckning fast nu lyftes folket fram som en drivande faktor 

och inte enbart de stora namnen som ofta tidigare varit fallet. Rädslan för både höger- och 

vänsterdiktaturer gjorde att demokratisk fostran stod högt upp på agendan även för 

historieämnet. Om just det nationella ideologiska historiebruk som gjorde sig gällande i 

Sverige under hela denna period skrivs det att det inte finns plats för alternativa historiska 

tolkningar då detta ifrågasätter hela den nationella identiteten.           

 

Bakgrund 

 

Skolväsendet under det tidiga 1900-talet 

Det är skolan för de yngsta eleverna, som kallades folk- och småskolan som undersökts i 

denna uppsats. Dessa skolor hade rötter i mitten på 1800-talet fast den allmänna skolplikten  

inte lagstadgades förrän 1882. Under den period som denna uppsats kommer att beröra 

genomgick skolväsendet många förändringar och gick från väldigt skiftande versioner runt 

om i landet till en mer centralstyrd och likriktad organisation i slutet på 30-talet. Det var först 

1890 som en enhetlig utbildning för små- och folkskollärare infördes.  

Folkskolorna fick ett centralt organ 1914 i Folkskoleöverstyrelsen som 1920 slogs samman 

med Läroverksöverstyrelsen (organet för de högre utbildningsväsendena) och bildade 

Skolöverstyrelsen. På lokal nivå förvaltades folkskolorna fram till 1930 av skolråd och 

kyrkostämmor. Detta år infördes med vissa undantag lokala folkskolestyrelser som efter 

skolöverstyrelsens direktiv förvaltade skolorna. Fram till år 1919 rådde en ”normalplan” för 

undervisningen som togs i bruk 1889 och ompublicerades 1900. 1919 fick folkskolan en 

läroplan som sedan var gällande fram till 1955, det vill säga även efter tidsperioden berörd av 

denna undersökning. 23 

 

 

                                                 
23 Marklund Sixten (1998) Skolväsendets centrala ledning från Gustav Vasa till Skolverket s.35 
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Svenska freds- och skiljedomsföreningen 

Under den berörda tiden för denna undersökning var Svenska freds- och skiljedomsföreningen 

Sveriges största politiskt obundna och fredssträvande organ. Grundat 1883 av 

riksdagsledamöter från alla partier med en övervägande del liberaler strävade föreningen för 

nedrustning och fredliga lösningar på internationella konflikter. Under denna undersökning 

kom rörelsen till tals vid flera tillfällen i Svensk läraretidning och vi skall då ha i åtanke att 

det är främst personerna som kommer till tals. Rörelsen hade inte någon gemensam uttalad 

historiesyn, och åsikter kring dessa frågor gick förmodligen vida isär inom rörelsen.      

 

Peter Krapotikn och Inbördes hjälp 

Jag vill i denna uppsats se om Peter Krapotkins bok Inbördes hjälp eller idéer liknande de 

som återfinns i denna bok påverkade historieundervisningen i Sveriges folkskolor. Jag ska i 

detta kapitel redogöra hur historiesynen i Inbördes hjälp skilde sig från sin samtid där 

socialdarwinismen hade getts utrymme i den nationalistiska historieskrivningen på så vis att 

krig och nationers aggressioner förklarades vara naturligt och en del av utvecklingen. 

Historien om Peter Krapotkin (1842-1921) som den framställs av dagens historieskrivning är 

den om en rysk vetenskapsman född i en adelsfamilj med en tidig karriär inom armen med 

uppgifter bland annat som page inom tsarens hov. Hans intresse för naturvetenskapen fick 

honom att överge sin karriär inom armen. Hans studier av naturvetenskapen och hans insikt i 

det ryska feodala systemet formade även hans samhällssyn. Han räknas som en av de stora 

förespråkarna för anarkismen. Detta tvingade honom i landsflykt under tiden den ryska 

tsarregimen satt kvar vid makten. De mest berömda av hans verk skrevs och publicerades 

utanför ryssland då han i stor utsträckning propagerade mot förhållandena i sitt hemland. Efter 

revolutionen flyttade han tillbaks till Ryssland men hamnade också nu i opposition mot det 

regerande kommunistpartiet då deras sätt att omvandla samhället enligt Krapotkin inte byggde 

på den nödvändiga frivilliga samverkan.24         

 

Inbördes hjälp släpptes 1902 och på bokens baksida står det. 

 

”Han (krapotkin) polimiserar här mot den vulgärdarwinistiska läran om konkurensen och ”de 
starkares överlevnad” som det dominerande elementet i all biologisk och social utveckling.  Han 
gör en genomgång av olika samhällsförhållanden under mänsklighetens historia, och påvisar att 

                                                 
24 Liedman Sven-Eric (2005) Från Platon till kriget mot terrorismen s.223-228 Krapotkin Peter Inbördes hjälp 
Förord av Nils-Olof Franzèn  s.5-10 
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”inbördes hjälp är i lika hög grad en naturlag som inbördes kamp” och i själva verket den 
viktigaste faktorn för framåtskridandet.” 

 

Med Inbördes hjälp menar Krapotkin den instinkt djur och människor har, där gruppen sätts 

före individen för att detta är alla individers innersta vilja eller som han själv beskriver det: 

 

det mänskliga samhället är inte grundat på kärlek eller sympati, utan på en kanske enbart instinktiv 
känsla av mänsklig solidaritet; på ett omedvetet erkännande av den nytta varje människa har av 
inbördes-hjälp-principen; på att den individuella lyckan är så beroende av allas lycka; och på den 
känsla av rättvisa och jämlikhet som gör att jag anser att andra människor ska ha samma rättigheter 
som jag själv.25  

  
Krapotkin menade att kriget och inte freden varit undantag i mänsklighetens historia men att 

bland de kvarlevor samhällen lämnat efter sig är spåren av krig, förtryck och lidande i 

majoritet och att detta även påverkar mänsklighetens syn på sig själv och på så vis även 

utvecklingen. Krapotkin menade att även under svåra omständigheter, förtryck och 

begränsade valmöjligheter av stat, feodalherrar och kyrkliga institutioner har massorna 

upprätthållit en egen samhällsstruktur byggt på deras begrepp om rättvisa och inbördeshjälp.26 

Redan i inledningen påpekar författaren att människor och djur i denna bok visas allt för 

enkelriktat från sina sympatiska sidor men att detta är nödvändigt då övrig forskning i sådan 

hög grad framhäver den obarmhärtiga kampen för tillvaron att detta nästan blivit en o-

ifrågasatt trosartikel att en framställning av mänskligheten ur en annan synvinkel är 

nödvändig.27 Utvecklingen menade Krapotkin var en ”triangelmatch”. När det Krapotkin 

kallar inbördeshjälpinstitutionerna exempelvis: stammen, bysamhället, skråna förlorat sin 

ursprungliga karaktär och blivit hinder för framåtskridandet visade revolten mot dessa 

institutioner alltid två sidor. Dels fanns det de som ville reformera de gamla institutioner eller 

grunda nya på samma inbördes hjälp princip men också de som i sin protest mot de rådande 

institutionernas misslyckande endast försökt sko sig själva genom ökad rikedom och makt.28  

Vid en undersökning av hur denna bok mottogs i det svenska samhället bör man veta att 

Krapotkin kritiserar staten som form då han menar att den utvecklats till ett medel för en 

minoritet att förtrycka massan.29 Även religionen som vid förra sekelskiftet fortvarande hade 

en upphöjd och viktig roll i samhället kritiseras då dess institutioner ansågs ha haft en 

liknande utveckling.30 Skall denna bok kopplas till teorin om historiebruk placeras den nog 

                                                 
25 Krapotkin s.15   
26 Krapotkin s.87ff 
27 Krapotkin s.16 
28 Krapotkin s.17 
29 Krapotkin s.109 
30 Krapotkin s.113? 
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lämpligast i dels det moraliska historiebruket då den mer eller mindre i sin historiesyn vill 

återupprätta mänsklighetens tro på sig själv och betonar tidigare uppfattningars felaktigheter, 

främst då när det gäller mänsklighetens krigiska sidors överrepresentation. Boken skulle 

också kunna placeras i det ideologiska historiebruket då den genom att påvisa människors 

instinktiva vilja, och förmåga till samarbete och socialgemenskap framlägger bevis för 

anarkismens grundläggande utgångspunkter.     

 

Frågeställningar 

Att det under det tidiga 1900-talet pågick en diskussion om hur historieundervisningen kunde 

bidra i ett fredsfostrande syfte det kan vi tack vare tidigare forskning konstatera. Därför borde 

frågan ställas huruvida Krapotkins Inbördes hjälp med en historiesyn där mänsklighetens 

fredliga sidor är väsentliga eller tankar liknande dessa, fick något utrymme i denna debatt. En 

undersökning kring detta skulle också kunna fungera som ett exempel på hur stort utrymme 

för alternativa historiska tolkningar det fanns i undervisningen vid denna tid. Mina frågor blir 

alltså följande: 

 

Diskuterades Inbördes hjälp eller idéer med samma innebörd av Sveriges styrande organ 

under perioden 1903-1939? 

 

Om så var fallet vilka, argument användes för och emot och vilka effekter hade 

diskussionen på undervisningsdirektiven i den svenska skolan? 

 

Fanns det en diskussion inom lärarkåren angående historiesynen i Inbördes hjälp eller 

idéer liknande den historiesyn boken förmedlar.     

 

Hur stort utrymme fanns det för alternativa historiesyner i det svenska 

utbildningsväsendet under denna period? 

 

Källor, Metod och Avgränsningar 

Som källor till denna uppsats kommer jag att använda de två läroplaner som gällde under 

tiden för denna undersökning. Dels den från 1889 och den från 1919, samt de utredningar som 

ledde fram till den senare. Alla motioner, propositioner och riksdagsdebatter gällande 

historieämnet under denna tid har granskats. Artiklar relevanta för denna uppsats i Svensk 
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Läraretidning/  Svensk lärartidning, från det att Inbördeshjälp kom ut år 1902 i Sverige fram 

till 1939, har också använts. Tidningen bytte namn 1932. Dessvärre saknas hela årgången från 

1938 och ca halva 1937. Denna tidning utgavs av Sveriges allmänna folkskollärarförening, 

Två uppgifter angående antalet månatliga publikationer har på träffats, 6 000 exemplar 

publicerades varje månad 1918, år 1926 var siffran 8 800.31 Vi ska veta att Sverige 1914 hade 

14 000 folk- och småskolor, 1920 fanns det 11 000. I och med centraliseringen av 

skolväsendet genomdrev under de två efterkommande årtiondena fanns i början på 40-

taletendast 6000 skolor.32 Vi kan alltså konstatera att tidningen vid tiden för denna 

undersökning nådde fler och fler medlemmar inom lärarkåren, om inte direkt så indirekt         

 

Det som ska undersökas är alltså eventuella diskussioner kring historiesyn, det vill säga vilka 

uppfattningar man har om hur och vad som drivit utvecklingen framåt. Jag vill skilja på 

historiesyn och på historieskrivning då jag menar att den senare, som naturligtvis också 

påverkas av historiesynen, också mycket handlar om urval, motiverade inte endast av 

historiesyn utan också av ideologiska och politiska motiv. Undersökningen är indelad i tre 

delar. Först undersöks läroplanerna och de utredningar som ledde fram till läroplanen 1919. I 

nästa del behandlas historieämnets behandling i riksdagen och dess utskott under denna 

perioden. Till sist kommer alltså Svensk läraretidning att undersökas. När det gäller artiklarna 

kommer från varje tidsperiod de som tydligast representerar tidens anda och de som i störst 

utsträckning berör mina frågor att lyftas fram. För att hitta relevanta artiklar har jag i varje 

årgångs register sökt efter artiklar under rubrikerna historia, historieämnet, fredsfrågan och 

liknade rubriker som tydligt verkat relevanta. Jag har dessutom sökt i de årgångar som finns 

tillgängliga på www.runeberg.se, cirka hälften av årgångarna med sökorden: Krapotkin och 

Inbördeshjälp. Vi kan utgå ifrån att alla relevanta artiklar inte upptäckts men förmodligen och 

förhoppningsvis de flesta. Analysen har genomförts stegvis i sex delar under undersökningen 

och sedan sammanfattats under rubriken ”resultat/slutsatser.”       

 

Tidsperioden har valts ut på grund av de stora förändringar Sverige genom gick i 

styrelseskick, omvärldens lika stora förändringar och det faktum att första världskriget ledde 

till en ny typ av fredssträvan. Att de vetenskapliga fakta Krapotkin presenterar i sin bok 

senare också blivit ifrågasatta och i vissa fall bevisats felaktiga har krävt att undersökningen 

begränsats till en tidsperiod då Inbördes hjälp från vetenskapligt håll inte ansetts ofullkomlig. 

                                                 
31 Nordisk Familjebok (1918) s.1098f  Nordisk Familjebok (1926) s.679 
32 Marklund Sixten (1984) Skolan förr och nu 50 år av utveckling s.16    
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Naturligtvis har tidsramarna för denna typ av uppsats också tvingat fram denna ganska korta 

undersökningsperiod 33     

 

Läroplanerna 

 

Normalplan för undervisning i folk och småskolor 1889/1900 

Dessa direktiv togs i bruk 1889 och om publicerades år 1900 och det var dessa direktiv som 

var gällande fram till 1919. Texten innehåller i stor utsträckning endast vad eleverna skall lära 

sig i vilken årskurs. Några långtgående mål eller syften med undervisningen förekommer inte 

i texten. Inte heller nämns historieämnets fostrande syfte. Den enda tydliga uppmaningen som 

förekommer är att undervisningen skall innehålla ”fäderneslandets historia i kort 

framställning med utförligare skildringar af de mest betydande personer och händelser”34. Det 

står att ”Dessa berättelser afse i främsta rummet att åstadkommande af fylliga och åskådliga 

bilder ur de särskilda tidernas lif”35. Det finns också i läroplanen en lista över de berättelser 

som anses lämpliga och som läraren hade visst utrymme att välja ibland. Några motiveringar 

till urvalet av berättelserna finns inte. En instruktion angående metodiken säger att vid  

 

”den historiska undervisningen böra namn och data upptagas endast i den mån, de äro 

betydelsefulla för vårt folk samt behöfliga för bevarande och klargörande af det historiska 

sammanhanget och öfverskådligheten”.36  

 

Denna läroplan var alltså i bruk när, enligt den tidigare forskningen, nationalismen var som 

starkast i skolväsendet. Då inga motiveringar görs för urvalet är det svårt att egentligen veta 

intentionerna med denna läroplan. Den lista över valda berättelser sammantaget med de få 

meningar som endast flyktigt behandlar undervisningens syfte ger intrycket av att den 

konstruerade svenska nationen och dess folk o-ifrågasatt stod i centrum för undervisningen. 

Det absolut tydligaste beviset för detta är att eleverna under sina sex första skolår inte läste 

någon historia utöver den som behandlade Sverige från forntid till det som för dem var nutid. 

Det var också personer i form av kungar och andra med makt som fick utrymme i 

                                                 
33 Krapotkin (förord av  Nils-Olof Franzèn) s.10 
34 Normalplan för undervisningen i folkskolor och småskolor (1900) s.38 
35 Ibid., s.40f 
36 Ibid., s.41 
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undervisningen, det var inte den stora massans historia, direkta sammanhang och orsakskedjor 

var inte aktuellt.      

 

Undervisningsplan för rikets folkskolor 1919 

Denna undervisningsplan togs i bruk efter första världskriget och var gällande fram tills 1955, 

alltså för resten av min undersökningsperiod som slutar 1939. Denna läroplan är betydligt mer 

detaljerad när det gäller mål och anvisningar. Även om eleverna nu skall få lära sig historia 

som inte endast berör Sverige så är målet formulerat på så viss att den svenska nationen och 

dess ”stora” män står i fokus. Det inledande kapitlet i läroplanen är följande: 

 
Historieundervisningen i folkskolan har till uppgift att giva barnen en efter deras ålder och 
utveckling avpassad framställning av vårt folks historia, att därvid särskilt göra dem förtrogna med 
betydelsefulla personligheter, händelser och tidsföreteelser som bidragit till kulturens höjande eller 
äro av större betydelse för förståendet av vår egen tids samfundsliv och sociala förhållanden, samt 
såmedelst hos barnen lägga grund för sund fosterlandskänsla och god samfundsanda.37  

       

En stor skillnad i jämförelse med normalplanen från 1889 är tolv punkter med anvisningar för 

hur undervisningen skall gå till och vad den mer ingående syftar till.  Den lista som fanns i 

den tidigare läroplanen har nu kompletterats med för dåtiden modernare inslag så som 

undervisning kring fackföreningar, allmänvärnplikt, det demokratiska statsskicket med 

mera.38 Det största beviset för att en ny anda kommer till utryck i denna läroplan är den första 

punkten där står det: 

 

(*)1. Historieundervisningen bör så planläggas och bedrivas, att dess ledande tråd blir den fredliga 
odlingens och samhällsordningen utveckling genom tiderna. Historiens rättsnöre är att giva en 
sann bild av gångna tidsskeden, och berättelser och skildringar ur krigshistorien måste därför även 
ingå i undervisningen. Men därvid bör framhållas, att i samma mån kulturen gått framåt har kriget 
allt starkare framstått såsom en olycka och ett fördärv, och uppmärksamheten bör fästas på de 
lidanden kriget alltid medfört, varjämte för lärjungarna bör betonas skillnaden mellan sådana krig, 
som förts till försvar för ett folks självständighet och rätt och sådana som framkallats av 
erövringslystnad eller liknande motiv. 
    Läraren bör vårda sig om att motverka uppkomsten av hat och fiendskap mot andra folk samt 
främja insikten om att fred och samförstånd mellan alla länder är ett av huvudvillkoren för 
mänsklighetens gemensamma framåtskridande. Barnen bör få en stark känsla av att det finns 
hjältar också i fredens värv och att även dessa lagt i dagen mod och självuppoffring samt bidragit 
att föra sitt folk framåt och därför äro att förtjäna av dess tacksamhet och beundran.39   
 

För att försöka få svar på vad som låg till grund för dessa formuleringar vänder vi oss till de 

utredningar som föranledde den färdiga läroplanen. 

 

                                                 
37 Svensk författningssamling II 1919 nr:880 s.2662 
38 Ibid., s.2668f 
39 Ibid., s.2668 
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Folkundervisningskommitténs betänkande IV 1914 

Denna den första utredning som sedan ledde till läroplanen 1919 avviker som kommittén själv 

uttrycker det inte mycket från normalplanen 1900.40 Det finns inga som helst antydningar om 

den fredsfostran som sedan gjorde sig gällande i den färdiga läroplanen. Det nämns kortfattat 

att samhällslivet ska belysas men det står också att: 

 

Vad själva undervisningen angår, har kommittén genom de till kursplanen fogade anmärkningarna 
velat starkt framhäva, att historien bör möta barnen i form av konkreta och målande berättelser och 
att abstrakta översikter bör undvikas.41  
 

Någon litteratur angående historia utanför Sverige har i detta förslag inte tillkommit och 

förslaget ger ett allmänt intryck av att det satts ord på normalplanen från 1900.42    

 

Folkskoleöverstyrelsens förslag till Undervisningsplan 1919 

Detta förslag lämnades alltså från folkskoleöverstyrelsen samma år som sedan den färdiga 

läroplanen trycktes. Det finns endast två stora skillnader mellan detta förslag och den färdiga 

läroplanen. Dels har en punkt som syftade till att historieämnet och kristendomskunskapen till 

viss del skulle kombineras i undervisningen försvunnit. Dels finns den ovan citerade första 

punkten gällande anvisningar till läraren (se *) från den färdiga läroplanen inte med.43         

 

Vad som föranlett dessa förändringar kan denna undersökning dessvärre inte svara på då 

nödvändiga källor inte finns att tillgå alternativt inte längre finns bevarade.  

 

Analys del 1 

Vad gäller normalplanen från 1889 i jämförelse med den 1919 syntes stora förändringar. 

Främst synen på krigshistorien kontra det ganska löst formulerade begreppet fredens värv. De 

citerade anvisningarna i läroplanen från 1919 är dock mycket generella och öppna för 

tolkningar och därmed även öppna för alternativa historiesyner som skulle kunna rymma 

inom de angivna anvisningarna. På grund av bristande källor får vi inga konkreta svar på vad 

som låg bakom formuleringarna. Det är egentligen ingenting som tyder på att Krapotkins 

tankar om freden som en av mänsklighetens betydande instinkter påverkat lagstiftarna. Freden 

ansågs vad det verkar snarare som något som måste läras ut. Att världskriget påverkade 

                                                 
40 Folkundervisningskomittens betänkande IV (1914) s.214 
41 Ibid., s.214 
42 Ibid., s.250f 
43 Kungl. Folkskoleöverstyrelsens förslag till undervisningsplan för rikets folkskolor (1919) s.109-119 
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läroplanens slutgiltiga formuleringar kan vi nästan ta förgivet. Men kan tyckas borde detta 

märkts redan i det sista förslaget som färdigställdes 1919. De kända personligheterna fick 

fortvarande stort utrymme i den nya läroplanen även om förståelse för händelseförlopp nu 

också betonades.    

 

Historieämnet i Riksdagen  

 

Motion i andrakammaren nr:303 1917  

Under min undersökningsperiod förekom fem tillfällen som historieundervisningen 

diskuterades i riksdagen. Det första tillfället i februari 1917 då de tre socialdemokratiska 

riksdagsmännen Ernst Hage, J.Björling och C. O. Johansson inlade en motion om ”åtgärder 

till förhindrande av viss tendens i undervisningen vid statsunderstödda skolor.”44 

Motionärerna hävdar att det i en demokrati är de styrandes skyldighet att verka för en objektiv 

undervisning. I ena delen av motionen tar motionärerna upp samhällskunskapsundervisningen 

och hur denna enligt dem på ett ofördelaktigt vis behandlade arbetarrörelsen och de olika 

fraktioner som vid denna tidpunkt var förekommande inom denna.45 I den andra delen 

behandlas historieundervisningen då motionärerna uttrycker en oro över att: 

 
Historiska händelser och existerande eller i en gången tid inträffade meningsbrytningar, som kunna 
framställas på ett visst subjektivt sätt, och att på det sättet undervisningen kan bli i viss mån en 
partiagitation till förmån för vissa samhällsåskådningar eller vissa samhällslagers intressen.46 
 

Sedan följer ett stycke där de förklarar vad de menar med att undervisningen läggs i 

nationalistisk riktning, genom krigsförhärligande undervisning och genom att smutskasta 

andra nationer skapar denna undervisning olycka för folket menar motionärerna och drar en 

parallell till första världskriget och menar att just denna typ av undervisning gjort denna 

katastrof möjlig. Motionärerna ställer sedan frågan om denna nationalistiska undervisning 

förekommit inom det svenska undervisningsväsendet och kommer fram till att så är fallet.47 

Sedan följer exempel ur läroböcker där motionärerna menar att böckerna är krigsförhärligande 

och nationalistiska på ett oönskat vis.48 Motionärerna menar att: 

 

                                                 
44 Motioner i Andra kammaren, Nr 303 4 saml 3 band  1917 s.1 
45 Ibid., s.8ff 
46 Ibid., s.2 
47 Ibid., s.3 
48 Ibid., 3-8 
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Dessa ställen skulle mycket väl kunna lämna plats för ett mera detaljerat skildrande av kultur- och 

samhällslivets utveckling m.fl. företeelser, som lämnat djupare spår efter sig i utvecklingen
49
 

 

Vidare föreslås i motionen en institution där medlemmar ur alla politiska partier skulle vara 

representerade, där skulle läroböcker och undervisningen granskas. Diciplinbestämelser vid 

överträdelser och för den berörda skolmyndigheten ökade befogenheter i form av uteblivna 

statsanslag m.m. var förslag till förändringar.  

 

På denna motion följde ett utlåtande från ett utsett tillfälligt utskott, läroverksöverstyrelsen 

och folkskoleöverstyrelsen fick här komma till tals.50 Det framgår tydligt att utskottet inser 

skolans fostrande egenskaper då de angående historieundervisningens tidigare förändringar 

skriver:  

 

Det kan omöjligen förnekas, att denna omläggning av historieundervisningen i våra skolor varit av 
allra största betydelse för vår ungdoms medborgerliga uppfostran.51 

 
Utskottet instämmer i motionärernas synpunkter angående objektivitetens 

eftersträvansvärdighet och ger motionärerna till vis del motionen rätt i sin kritik och skriver: 

 

Utan att ingå på någon kritik av olika läroböcker i detta hänseende måste utskottet uttala som sin 
uppfattning, att ingalunda alla de nu använda läroböckerna fullt motsvara kraven på en objektiv 
framställning. Även läroverksöverstyrelsen har beträffande en lärobok erkänt detta, då den yttrar, 
”att ett och annat omdöme i nämnda lärobok är väl subjektivt färgat och att stor varsamhet bör 
iakttagas, särskilt när omdömen fällas om tilldragelser och strävanden i vår egen tid”52  
 

Utskottet menar att lärarnas kritiska ögon är det bästa försvaret mot tendenser i läroböckerna 

och att disciplinbestämmelser skulle kunna leda till trakasserier och åsiktsförföljelser mot 

lärare som hade andra politiska uppfattningar än den berörda myndigheten. Utskottet hoppas 

på att den debatt och uppmärksamhet motionen väckt i pressen och i lärarkåren skall leda till 

förändringar. Utlåtandet avslutas med: 

 

Utskottet delar alltså motionärernas uppfattning i fråga om kravet på objektiv undervisningen 
ävens delvis beträffande förefintligheten av anmärkta brister, men kan icke gilla de åtgärder, som 
motionärerna föreslå. Då dessutom vederbörande skolmyndigheters uppmärksamhet redan blivit 
fäst på överklagade förhållandena, får uttskottet hemställa, att herr Hage m.fl. förevarande motion 
icke måtte till någon andra kammarens åtgärd föranleda.   
 

                                                 
49 Ibid., s.6 
50 Andra kammarens första tillfälliga utskott utlåtande nr 12 s.1f 
51 Ibid., s.3 
52 Ibid., s.5 
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I den efter följande riksdagsdebatten går det att utläsa mycket lite på gränsen till intet om de 

inblandades historiesyn. Motionärerna hävdar att historieundervisningen är högervriden, de 

talare som försvarar undervisningen menar att de förändringar där kulturhistorien skall få mer 

plats redan genomförts eller pågår.53     

 

Motion i andra kammaren Nr:274, 1920 

Tre år senare tas samma motion upp igen åter med Herr Hage i spetsen. Motionärerna menar 

att det inte blivit någon förändring till det bättre och att frågan måste tas upp på nytt. 

Motionärerna menar med belägg från media att de nu också har opinionen på sin sida.54 Det 

uttalande som tydligast klargör motionärernas åsikter är följande: 

 

Den stora mängden av landets medborgare, som ha barn i skolor och uppfostringsanstalter, ha rätt 
fodra, att det unga för intrycket känsliga människomaterialet ej uppfostras till nationalister och 
krigsgalna chauvinister utan till ansvarsmedvetna fredsvänner, färdiga att sätta in hela sin kraft, då 
de vuxit upp och få hand om samhället, för att ur världssamhället bortoperera kräftbölderna: 
nationalismen och kriget. De ha också rätt att fordra, att historieundervisningen på samma gång 
göres till en verklig skildring av kulturens framsteg och ej av krigets ogärningar eller av en massa 
betydelselösa årtal angående monarkers födelser, regeringstid med flera betydelselösa händelser. 
De ha med andra ord sagt, rätt att fordra, att historieundervisningen lägges på ett sådant sätt, att 
eleverna bibringas den övertygelsen att – trots allt mörker och elände, som mänskligheten haft att 
kämpa sig igenom – de ljusa och förädlande kulturmakterna i utvecklingen dock äro de, som 
undan för undan sätta sin färg på de historiska händelserna, förande mänskligheten till en allt 
högre fullkomlighet och lycka. 
 En av förutsättningarne för att en sådan livssyn skall kunna genomsyra mänskligheten 
och giva densamma den ljusa tro på framtiden och framåtskridandet, som utgör livsnerven i 
människosläktets kamp för sitt eget höjande, är, som förut betonats, att historieundervisningen 
lägges på ett sådant sätt, som här ovan antytts.55       
 

Utskottsutlåtandet som följde denna motion menar att det gått för kort tid sedan den tidigare 

för att kunna fälla något omdöme gällande eventuella förändringar. Vidare hänvisar de till den 

nya läroplanen och menar att om endast anvisningarna där följs kommer ytterligare 

förändringar i rätt riktning bli ett faktum.56 Utskottet pekar också på allmänhetens attityd i 

frågan som de också menar bör avspegla sig hos lärarkåren och läroboksförfattare. De skriver: 

 
Utskottet vill i detta sammanhang ävenledes rikta uppmärksamheten på den rent av 
revolutionerande förändring i den allmänna uppfattningen av krigets fördärvlighet och värdet av 
den fredliga sammanlevnaden mellan folken framträtt så starkt som nu, och även beträffande lärare 
och läroboksförfattare lär väl denna förändrade uppfattning göra sig gällande.57 
 

                                                 
53 Andra kammarens protokoll 4 1917 nr:53 s.49-61 
54 Motioner i andra kammaren 1920 4 samlingen 2bandet nr:274 s.10ff  
55 Ibid., s.13f 
56 Andra kammarens första tillfälliga utskotts utlåtande 1920  nr 10 s.4f  
57 Ibid., s.5 
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Detta skulle enligt utskottet vara nog och de föreslår att andra kammaren skulle avslå 

motionen utan förändringar.58 Av de tio utskottsmedlemmarna lämnade en herr Berglund 

partivän med motionärerna in en reservation. Han menade att läroböckerna inte levde upp till 

den nya läroplanens krav och instämmer i motionärernas krav på förändringar.59 Efter en kort 

och intetsägande debatt avslogs motionen i andra kammaren.60 

 

Motion i förstakammaren Nr:149, 1921 

Carl Lindhagen, av Svenskt biografiskt lexikon beskriven som en auktoritetsföraktande 

humanist och politisk vilde, vid denna tidpunkt medlem i vänstersocialisterna,61 motionerade i 

Januari 1921 angående åtgärder för att barnen i skolundervisningen skulle känna en 

förnimmelse av en mänsklighet och förstå betydelsen av fred och rättvisa. Lindhagen menade 

att skolan var organiserad enligt de materiella behov samhället hade. Den ekonomiska nyttan 

var enligt honom målet med undervisningen. Han fortsätter: 

 
Det erkännes även tillvaron av en andlig kultur, men därmed menar man företrädesvis tekniska, 
eller s. k. vetenskapliga kulturen. Denna har dock ganska litet att skaffa med den förbisedda 
verkliga kulturen, vars namn är själsodling.62 
 

Lindhagen utvecklar vidare sina tankar om att vetenskapen ägnar sig åt utvecklingen av 

uppfinningar också i form av krigsmaskiner och att barnen borde lära sig högre värderingar än 

den objektiva vetenskapliga kunskapen. Det han kallar förnimmelse av en mänsklighet och 

fortsätter: 

 

Det är därför säkerligen av betydelse, att i läseböckerna för skolan och helst även i den ordinarie 
exakta undervisningen bibringas barnen en känsla för, att det finnes någonting som heter 
mänskligheten, att broderskap mellan folk och individer är ett önskemål och att människorna böra 
hysa välvilja mot varandra och allra minst mörda varandra.63 
 

Det tillfälliga utskott som uttalade sig angående motionen menar att den gällande läroplanen 

från 1919 mer än väl uppfyllde motionens krav och Lindhagens förslag att läroböckerna 

skulle förändras eller bytas ut helt avslogs utan debatt i första kammaren64.        

 

                                                 
58 Ibid., s.5f 
59 Ibid., s.6f 
60 Andra kammaren protokoll 4 1920 nr50:2d s.3ff 
61 Svenskt biografiskt lexikon del.XXIII (1982) s.476ff 
62 Motioner i första kammaren 1921 nr:149 s.1f 
63 Ibid., s.1f 
64 Protokoll till första kammaren 1921 band 1 Första kammarens tillfälliga utskott nr:5 
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Interpellation 21 februari 1934 

Ture Nerman, företrädande kommunistpartiet, framlade denna dag en interpellation om att en 

revision angående läroböcker i historia var nödvändig. Han menar att många av de böcker 

som användes var partiska. I modern historia beskrevs fascismen och nazismen i positivare 

ordalag än Kommunismen. Han menar att böckerna innehåller direkta felaktigheter gällande 

fakta och tar upp flera exempel. Böckerna anser han också är överfulla av oviktiga 

kunganamn och årtal och med flera exempel visar han hur krigshistorien är över representerad 

i böckerna.65 Han sammanfattar denna del med orden: 

 

Att med historieundervisningen så baserad på stater och statsöverhuvud blir krigen – staternas 
enda observerade umgängesform – nära nog huvudsaken för undervisningen. Jag menar ingalunda, 
att man i någon pacifistisk strutsblyghet bör stryka krigen, nej, de höra grunås till historien, men 
man bör inte genom heroiska bataljmålningar (realistiska krigsskildringar ges aldrig) stimulera 
elevernas våldsinstinkter utan också främst ge dem intresse för den fredliga allmänmänskliga 
odlingen som det högsta och mest människovärdiga.66 
 

Ture Nerman avslutar med att hävda att förändringar är nödvändiga och ställer frågor till 

berörda statsråd om de avser att göra sådana.67 Interpellationen besvarades aldrig.  

 

Motion i första kammaren nr.1 /andra kammaren nr.9 1937 

Ture Nerman motionerade även i första kammaren 1937 angående historieundervisningen och 

herr Killberg framförde samma motion i andra kammaren. Denna gång hävdade motionärerna 

att undervisningen låg efter historievetenskapen och att den marxistiska historiesynen som nu 

börjat göra sig gällande i forskningen borde få mer utrymme i undervisningen. Det var 

fortvarande i allt för hög grad enligt Nerman kungarnas och de styrandes historia som lärdes 

ut i skolorna. Nerman ville att den breda massan skulle få mer utrymme i ett folkets historia.68 

Han föreslår: 

 

att riksdagen måtte hemställa till Kungl. Maj:t att i gällande undervisningsplaner i ämnet historia 
på alla stadier av undervisningen inarbetas dels en bred, grundläggande framställning av den 
svenska hushållningens historia, dels som särskild, utförlig avdelning – de moderna svenska 
folkrörelsernas historia-69 
 

                                                 
65 Riksdagens protokoll första kammaren 1934  nr11 s.17ff 
66 Ibid., s.18 
67 Ibid., s.20 
68 Motioner i första kammaren, 1937  nr 1 s.1ff 
69 Ibid., s.3 



 22 

Första och andra kammarens tillfälliga utskott som utsågs efter denna motion är eniga om att 

ingen åtgärd skall företas.70 De båda yttranden som de grundar sina beslut på har de hämtat 

från Skolöverstyrelsen och Historielärarnas förening i Stockholm. Utskottet argumenterar mot 

en förändring då de hävdar att även om den svenska hushållningens historia tidigare haft en 

undanskymd plats i undervisningen har stora förändringar skett och att så längre ej var fallet.71 

De hänvisar till läroplanen från 1919 och menar att skolöverstyrelsen som godkänt denna plan 

inte skulle godkänna några läroböcker som inte uppfyllde de krav som de uppfattat att 

motionärerna hade.72  Skolöverstyrelsens historiesyn och syn på problemet som motionärerna 

anses se i undervisningen framgår bäst i följande yttrande: 

 

De unga får icke undanhållas det faktum, att historiens gång och allt mänskligt liv till stor del 
betingats av motsatta krafters strid, och att kulturens framsteg ofta köpas med stora offer. Men de 
skola också få lära känna det fredliga odlingsarbetets segrar och resultat, och de skola av sina 
historiska studier hämta den lärdomen, att det främst är de positiva och uppbyggande krafterna 
som fört mänskligheten framåt.73  
 

Debatterna som föranledde avslagen både i första och andra kammaren var för denna 

undersökning inte givande. Motionärerna säger i ett tidigt skede att de använde alltför hårda 

ord i motionen och de talare som ställer sig på utskottsutlåtandets sida ger motionärerna till 

vis del rätt i sak och hävdar att deras intentioner är goda men att läroplanen redan uppfyllt 

deras krav. Det mest intressanta som debatten behandlar är tolkningen av läroplanen från 

1919 och meningen ”barnen böra få en stark känsla av känsla av att det finnes hjältar också i 

fredens gärning och att även dessa lagt i dagen mod och självuppoffring. Detta ”även” menar 

en av motionärerna tyder på att den krigiska hjältedyrkan fortvarande var en självklarhet.74     

 

Analys del 2 

Den kritik politiker framförde mot historieundervisning under dessa år är av två olika typer. 

Såsom tidigare forskning också har pekat på var det under tiden närmast efter världskriget 

fredsfostran som stod i fokus medan det under trettiotalet var främst kritik från vänsterhåll 

gällande att historien skall vara hela folkets historia och inte endast den härskande klassens. 

Ett återkommande fenomen är också det att motionärernas krav på historieundervisningen 

enligt riksdagens majoritet anses vara bra men redan rymmas inom läroplanens riktlinjer. 

                                                 
70 Första kammarens tillfälliga utskottsutlåtanden 1937  nr.3 s.1, Andra kammarens tillfälliga utskottsutlåtande 

1937 nr.4 s.2   
71 Andra kammarens tillfälliga utskottsutlåtande 1937 nr.4 s.1 
72 Ibid., s.2 
73 Ibid., s.6 
74 Protokoll från första kammaren 1937 andrabandet 22:74d s.88 
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Detta kan tyda på att oliktänkande inom lärarkår och undervisning var en möjlighet, men kan 

också ses som ett tecken på att skillnaden mellan majoritet och opposition var liten. 

Majoriteten var i detta fall socialdemokrater, antingen i koalition eller med egen majoritet. 

Oppositionen bestod av politiker till vänster om de styrande, Gällande en alternativ 

historiesyn då i synnerhet den framförd i Inbördeshjälp finns det inte uttalat några influenser 

av i de olika motionerna fast två partier i Hages med fleras motion här lyfts fram: 

 
Dessa ställen skulle mycket väl kunna lämna plats för ett mera detaljerat skildrande av kultur- och 

samhällslivets utveckling m.fl. företeelser, som lämnat djupare spår efter sig i utvecklingen
75
 

 

 

Det bör nämnas igen är att det är krigsskildringar som motionärerna här menar skall strykas 

och ersättas enligt ovan. Den understrukna meningen skulle kunna tolkas som en verklig tro 

på att kriget, det vill säga kampen, inte varit den drivande kraften i den mänskliga 

utvecklingen. Samma motionärer skriver också att:      

 

De ha med andra ord sagt, rätt att fordra, att historieundervisningen lägges på ett sådant sätt, att 
eleverna bibringas den övertygelsen att – trots allt mörker och elände, som mänskligheten haft att 
kämpa sig igenom – de ljusa och förädlande kulturmakterna i utvecklingen dock äro de, som 
undan för undan sätta sin färg på de historiska händelserna, förande mänskligheten till en allt 
högre fullkomlighet och lycka. 
 En av förutsättningarne för att en sådan livssyn skall kunna genomsyra mänskligheten 
och giva densamma den ljusa tro på framtiden och framåtskridandet, som utgör livsnerven i 
människosläktets kamp för sitt eget höjande, är, som förut betonats, att historieundervisningen 
lägges på ett sådant sätt, som här ovan antytts.76       

 

Detta citat är något svårtolkat på så vis att motionärernas övertygelse om att det som eleverna 

skall uppfatta som fakta kommer att påverka dom i detta fall till fredvänner, kanske är 

starkare än deras verkliga övertygelse om människans naturliga godhet. Den här understrukna 

meningen skulle kunna tolkas som att motionärerna kommit till insikten att nästa generation 

behöver en ny uppfattning angående historiens utveckling för att på så sätt förverkliga den i 

framtiden. Carl Lindhagens motion är formulerad på ett sådant sätt att alternativa värderingar 

kan tänkas tolkas in i texten men begrepp som ”själsodling” och ”förnimmelse av en 

mänsklighet” är svåra att analysera.  En annat uttalande, detta från skolöverstyrelsen i deras 

motivering till avslag av Killebergs motion 1937, som föreslog en mer materialistiskt betonad 

undervisning framhäver också det mänsklighetens framåtskridande på ett sätt där freden 

betonas:       

 
                                                 
75 Ibid., s.6 
76 Ibid., s.13f 
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De unga får icke undanhållas det faktum, att historiens gång och allt mänskligt liv till stor del 
betingats av motsatta krafters strid, och att kulturens framsteg ofta köpas med stora offer. Men de 
skola också få lära känna det fredliga odlingsarbetets segrar och resultat, och de skola av sina 
historiska studier hämta den lärdomen, att det främst är de positiva och uppbyggande krafterna 
som fört mänskligheten framåt. 

 

Att veta exakt vilka tankar som ligger bakom dessa uttalanden är förstås omöjligt. Vi ska dock 

ha klart för oss att de som skrev detta menade att läroplanen uppfyllde dessa normer, så några 

revolutionära åsikter ansåg de inte själva att de framförde. 

 

Av den politiska diskussionen av historieundervisningen under den berörda tiden kan vi alltså 

som tidigare forskning kommit fram till konstatera att fredsfrågan och en mera folklig 

historieskrivning var viktiga frågor. Vi kan konstatera att alla motioner avslogs då den 

gällande läroplanen ansågs vara tillräcklig. Gällande alternativa tankar kring historiesyn finns 

ett antal formuleringar som skulle kunna tänkas likna de tankar som återfinns i Inbördeshjälp 

både bland motionärer och från de utlåtande som ledde till motionernas avslag men att dessa 

är allt för allmängiltiga för att kunna leda till några slutsatser.    

 

Svensk läraretidning/lärartidning 1903-1939 

I svensk läraretidning publicerades under denna 30 års period över 60st artiklar som direkt 

eller indirekt handlar om historieämnet i folkskolorna. Alltså antingen med historieämnet som 

huvudrubrik eller angående historieämnets plats i det som kallades fredssaken eller 

fredsfostran.77 Man ser en tydlig ökning av artiklar efter första världskriget och en tydlig 

lucka på fem år mellan 1912 0ch 1917 då inga artiklar gällande detta ämne publicerades. Här 

Har alltså valts ut de artiklar som kan tänkas ge svar på mina frågor och de artiklar som 

tydligen avspeglar den för tiden rådande historiesynen och diskussionen kring denna.  

  

1903-1912 

De första tio åren handlar sju av tio artiklar just om historieundervisningens fostrande syfte, 

diskussionen handlar om politisk historia kontra kulturhistoria och nationalismens plats i 

historieundervisningen argument och åsikter varierar här, de övriga tre om pedagogiska 

frågor. Just historieämnets fostrande syfte var det ämne som togs upp i störst utsträckning. I 

ett referat från folkskollärare föreningen publicerade i mars 1903 skrevs att: 

 

                                                 
77 Svensk läraretidning 1903-1933  
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Historien gifver människokännedom… …Den svenska historien skall sålunda, rätt medelad och 
tillägnad, gifva våra barn hvad intet annat bland skolans ämnen förmå skänka dem: ett 
fosterland.

78
  

 

I september 1905, alltså året för unionsupplösningen, beskrev fröken Nanny Palmquist i en 

insändare den debatt hon var involverad i vid Nordiska skolmötet med följande ord:  

 

Mitt inlägg i diskussionen riktade sig mot föregående talares, öfverlärare Jörlander, påstående att 
historieundervisningen skulle vara -kristlig och fosterländsk-. Jag protesterade häremot i ungefär 
följande ordalag. –Historien är äldre än kristendomen. Kristendomen är ett monument i 
utvecklingen, alltså ett led i historien. Men hur kunde nu ett led eller en del af historien sätta sin 
prägel på hela historien? En allt för intensiv undervisning i fädernes landets historia med 
åsidosättande af andra länders saknade i vår tid berättigande och voro ej utan våndor. Om det 
tillåtes mig, skall jag belysa detta med ett nära liggande exempel. Den nu rådande politiska 
spänningen mellan Sverige och Norige--- 
 Här avbröts jag af ett svenskt –nej- efterföljt av många andra, som kanske icke alla var 
svenska . Ordföranden, till hvilken jag vädjade, om att jag skulle få forstsätta sade leende:  
-Lad det aemne ligge fröken!- hvarpå jag afträdde utan att ha fått säga: -är ett eklatant bevis för 
hvarthän en sådan undervisning om fosterlandet, dess ära och rätt, med åsidosättandet af alla andra 
länders, kan föra-,. 
 Den -ljudliga tillslutningen- anförandet fick, hvari säkerligen blandade sig många och 
fick starka motsägelser, ansåg jag gälla frågan: kristlig eller historisk? Fosterländsk eller 
kosmopolitisk? 
 Den följande diskussionen rörde sig huvudsakligen kring dessa frågor.79      
 

Vid Stockholms folkskolors ombudsförsamling höll i Juni 1906 höll lärarinnan fröken Julia 

Ferdinand ett anförande där även här den nationalistiska historieundervisningen var ämnet. 

Detta refererades senare i tidningen. Julia Ferdinand menade att: 

 

Historia är ett ypperligt medel att bilda fasta och goda karaktärer. Att väcka och nära 
fosterlandskärleken och att ge någon insikt om kulturströmningar, hur de under tidernas lopp ha 
stigit och fallit men i det hela taget ständigt gått framåt, så att vår nuvarande kultur utgör en 
produkt af gångna tiders faktorer. Särskildt ville jag stryka under fosterlandskänslan. Vi ha nu fått 
en vink om att vi inte kunna lefva den förutan: Vi har en framtid att värna om. Jag tror, att en god 
historieundervisning säkrare för till målet än s.k. fosterländskafester.80  
 

Vad gäller den politiska historien sa Julia Ferdinand följande: 

 

Ofta höres det uttalandet, att en ny bok i detta ämne icke skall vara en kungarnes histora eller 
krigshistoria utan en folkets historia. Detta inlägg är fullt berättigadt, blott man icke gör sig 
skylldig till en öfverdrift.81 
 
Angående krig , så ha sådana förts för att civilisera andra trakter –Sveriges korståg- för att skydda 
en högre kultur mot en lägre –trettioåriga kriget- och under vissa tider ha krig varit det på alla 
områden mest ingripande mellanfolkliga förehavandet. Hur skall man då kunna läsa historia utan 
att det i någon mån äfven bli krigshistoria?82   

                                                 
78 Svensk läraretidning 14/4 1903  
79 Svensk läraretidning 6/9 1905 
80 Svensk läraretidning 27/6 1906 
81 Ibid.,  
82 Ibid., 
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Under rubriken ”Historieundervisningen och fredssträvandet” utlystes i juni 1907 av Svenska 

freds och skiljedomstolen en pristävlan gällande en lärobok i svensk historia där 

fredsvännernas krav på en sådan skulle komma till utryck. Deras förhoppningar utrycktes med 

följande meningar: 

 

En dylik historia får ej likt de vanliga historiska läroböckerna, giva hedersplatsen åt krigen och 
dess hjältar… …Boken blir således framförallt en den andliga och materiella odlingens historia. 
Dess hjältar och hjältinnor bliva de, vilka genom fredliga stordåd gagnat fosterlandet och 
mänskligheten. 
 Tävlande böra ej av några hänsyn till, t. ex. önskan att få läroboken antagen i skolorna nu 
genast, låta sig föranleda till kompromiss med den (auktoriserade) gamla historieuppfattningen. 
Huvudsaken är här, att boken tillfredställer fredsvännernas anspråk på den svenska historien.83   
 

Svenska freds- och skiljedomstolen sände i november 1908 även en skrivelse till 

folkskoleöverstyrelsen angående historieundervisningen. Denna publicerades i Svensk 

läraretidning med tillägget att den från tidningens håll anses beaktansvärt även om de inte 

helt vill instämma i uttalandet som hävdar att: 

 

               Vårt folk, ehuru litet måtte intaga en hedersplats bland kulturfolken såsom ett bildat, 
nyktert och fredsvänligt folk, är väl en önskan, varom alla partier och riktningar borde vara ense. 
Det är därför helt naturligt, att de humanitära rörelsernas målsmän söka få plats på folkskolans 
program för de idéer de förfäkta… … Genom en sann och levande kristendomsundervisning samt 
genom undervisning i allmän kulturhistoria kunna dessa idéer i hög grad befordras. Däremot är det 
å andra sidan uppenbart, att krigshistoria samt sagor och berättelser om krig eller andra blodsdåd 
icke äro ägnade att fostra ett folk till fredliga tänkesätt eller att lära ett folk att älska sanning och 
rättvisa.84 
 

Analys del 3 

De artiklar som publicerades i Svensk lärartidning mellan 1903-1912 tyder på att just 

historieämnets fostrande syfte var en diskuterad fråga. Att åsikterna går isär gällande vilken 

typ av fostran som skulle gälla är också tydligt. Att fosterlandet och det stolta krigiska 

förflutna skulle lyftas fram och hyllas ansågs av artiklarna att döma på vissa håll som en 

självklarhet. Andra förespråkade att den krigiska historien skulle få ge plats åt den fredliga 

utvecklingen. Några tendenser att historiesynen i Inbördeshjälp skulle påverkat de synpunkter 

som under denna period fick komma till tals i tidningen finns inte. Det fanns de som ansåg att 

den nationalistiska och krigsförhärligande historieundervisningen var farlig men de 

argumenterade inte för att krigen inte var viktiga eller att människors fredliga instinkter var 

den drivande faktorn i utvecklingen. De hävdar att människorna måste fostras till fredsvänner. 

                                                 
83 Svensk läraretidning 20/6 1907 
84 Svensk läraretidning 18/11 1908 
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Den enda direkta antydan om att de som kritiserade den rådande undervisningen hade en 

annorlunda historiesyn hittas i den instruktion som gällde lärobokstävlingentävlingen där det 

står att ”tävlande böra ej av några hänsyn till, t. ex. önskan att få läroboken antagen i skolorna 

nu genast, låta sig föranleda till kompromiss med den (auktoriserade) gamla 

historieuppfattningen”.  

 

Gällande denna första tio års period kan det alltså konstateras att det pågick en debatt 

angående historieämnet fostrande syfte och att målet med denna gick vida isär. Några direkta 

spår av alternativa historiesyner och då specifikt den som finns i Inbördeshjälp finns inte, det 

var snarare en fråga om vilka delar av historien som skulle lyftas fram inte så mycket om vad 

historiens verkliga drivkrafter varit.        

 

1913-1922 

Under denna period publicerades tio artiklar angående historieämnet varav den första 1917. 

De handlade uteslutande om historieämnet i ett fostrande syfte. Dels behandlades fredsfrågan 

och dels möjligheten till objektivitet i undervisningen. Motionen från ”Herr Hage” med flera 

tas upp i två artiklar 1917 under rubriken ”Objektiv undervisning i historia”. I första delen av 

den första artikeln återberättas utan värderande kommentarer motionens innebörd. Därpå 

följer ett offentligt bemötande av läroboksförfattaren Carl Grimberg som ansåg sig få 

obefogad kritik i motionen.85 I den andra artikeln angående motionen refereras 

folkskoleöverstyrelsens yttrande. Tidningen tolkar uttalandet med orden: 

 

Av det ovan anförda framgår, att överstyrelsen i likhet med motionärerna anser strävandet efter 
objektivitet vara ett viktigt och ofrånkomligt krav för läraren i historia och samhällskunskap och 
författaren av historiska läroböcker. Men överstyrelsen finner, att ett objektivt personligt moment 
är oskiljaktigt från historieundervisningen i skolorna och anser fördenskull, att särskilda åtgärder i 
form av reglerande föreskrifter och kontroll äro i detta fall ytterst vanskliga.86 
 

Södertörns lärarförening tog 1919 i en motion till Centralstyrelsen upp ”skolan och 

fredsfrågan” De motionerade framställde följande fem punkter till förslag på förbättringar: 

 

1. Historieundervisningen bör företrädesvis behandla folkens kulturhistoria, varför krigshistorien 
bör inskränkas till den omfattning som är nödvändig för ett rätt förstående av 
kulturföreteelserna. Eleverna böra lära sig inse, att krigen tillhöra mänsklighetens förbrytelser, 
och att krig och den gängse krigsmoralen äro oförenliga med ett högre kulturstadium. De böra 
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vidare läras, att tvister som uppkomma stater emellan, böra avgöras genom mellanfolklig 
skiljedom, varigenom ett rättstillstånd bleve rådande mellan de civiliserade folken 

2.  Även vid undervisningen i israeliternas historia böra krigen framställas på liknande sätt, och 
ej såsom av Gud ledda och befallda, ehuru så av israeliterna uppfattade. 

3. Vid undervisning i modersmål och sång böra sådana läsestycken respektive sånger undvikas, 
som prisa och förhärliga krig och krigiska bedrifter. Därest de medtagas med hänsyn till att de 
kunna ha något historiskt eller poetiskt värde, bör kraftigt påpekas, att det finnes andra 
områden, där samma höga egenskaper, mod, oegennytta, självuppoffring, fosterlandskärlek, 
vilka i dessa dikter och läsestycken prisas, på ett mycket högre och ädlare sätt kunna 
ådagaläggas. 

4. Vid all undervisning bör, så snart tillfälle ges, kraftigt framhållas krigets förbannelse, att krig 
är kulturfientligt och förnedrande för mänskligheten. 

5. Då det med användande av de nuvarande läroböckerna torde bereda läraren avsevärda 
svårigheter att bedriva undervisning i den ovannämnda riktningen, vore det synnerligen 
önskvärt, att centralstyrelsen vidtoge de åtgärder för åstadkommande av nya omarbetade 
läroböcker i de berörda ämnena.87     

 

Här på följer en motivering till att fredsfrågan borde få större plats i undervisningen då det 

inte var en politisk fråga utan en humanitär. Det uttalande som kanske starkast framhäver de 

motionerandes historiesyn är följande: 

 

Kriget har, som vi veta, djupa rötter hos både individerna och folken. Historien vittnar tillräckligt 
tydligt om huru fast rotat kriget är i folkens liv och vilken genomgripande roll det spelat i den 
historiska utvecklingen. Det är icke någonting som uppfunnits endast av maktlystna och 
blodtörstiga furstar, statsmän och härförare, och något som med en stigande upplysning kan tänkas 
försvinna liksom av sig själv. Tvärtom äro tydligen de känslor och drifter som taga sig utryck i 
kriget, djupt rotade i människans natur. Kriget bottnar i så elementära drifter som självhävdelse 
och självbevarelse.88 
 

I resten av texten förekommer flera liknande yttringar. 

 

I januari 1920 finns under rubriken ”Fredsarbetet och skolarbetet” ett utdrag från ett 

föredrag av Anna Borgström hållet vid folkskollärarmötet i Göteborg. Hon menar på att 

utvecklingen har gått åt det hållet att krigen tidigare varit viktiga men nu på grund av 

mänsklighetens utveckling och ökade insikter spelat ut sin roll och att detta bör framgå i 

undervisningen. I undervisningen vill hon även framhäva ”det samarbete för tillvaron 

som förekommer även inom djurens värld.”89   

 

Utan några värderingar återberättas i mars 1921 Carl Lindhagens motion angående 

”Förnimelse av en mänsklighet” och i april publicerades även utskottsutlåtandet utan 

några som helst kommentarer.90 
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Angående en fredshögtid den 18 maj 1923 har medlemmar ur Svenska Skolornas 

fredsförening publicerat en text, den ger sin syn på undervisningens vikt i det 

fredsfostrande arbetet. De menade att: 

 

Världskrigets företeelser hos såväl de krigsförande som de neutrala folken hava på det 
otvetydigaste sätt ådagalagt, hurusom den mänskliga s. k. civilisationen inom alla folk, trots den 
enorma intellektuella utvecklingen, till dess väsentligaste beståndsdel, nämligen sinnelagets och 
hjärtats bildning, efter årtusendens inverkan i stort sett icke hade nått längre vid krigets utbrott 
1914 än till att utgöra en ytlig umgängesfernissa, som sprack och föll av, så snart den utsattes för 
en mera kännbar påfrestning. Man torde icke taga mycket fel, om man söker anledningen härtill i 
en förvänd nationell uppfostran. Det lärer nämligen icke kunna förnekas, att den 
historieundervisning, som förut meddelats varit i hög grad ägnad att göra folken mer eller mindre 
blinda för sina fel och bringa dem överskattning av sina förtjänster, i synnerhet av fädernas 
krigiska bedrifter, att överhuvud förhärliga kriget på bekostnad av det fredliga arbetet, ja, till och 
med i många fall att skapa hat mot vissa andra folk eller att nära och underhålla gammalt agg 
folken emellan.91       

 

 

Vidare menar författarna att skapandet av en bestående världsfred inte kan komma från den 

dåvarande generationen utan ifrån den nya och därför krävs ”en ny uppfostran” som också är 

rubriken för denna artikel.  Författarna menar att Sverige är ett föredöme när det kommer till 

denna nya uppfostran och citerar i berömmande ord läroplanen från 1919.92 De skriver bland 

annat:  

 

…vårt land kommit så långt, att denna nya uppfostran blivit från statens sida åt varje lärare och 
lärarinna inom rikets folkskolor anbefalld såsom ett av de mål, mot vilka skolans verksamhet bör 
syfta. ”Läraren bör vårda sig om att motverka uppkomsten av hat och fiendskap mot andra folk 
samt främja insikten om att fred och samförstånd mellan alla länder är ett av huvudvillkoren för 
mänsklighetens gemensamma framåtskridande”93   

 

 

Analys Del 4 

Skillnaden i de artiklar som publicerades under dessa år jämfört med de tidigare är att de är 

mer likriktade mot krigsförhärligande nationalistisk historieundervisning och för 

framhävandet av kulturhistorien och fredens betydelse för denna. Intressant är att de som 

ropade högst på förändring i detta fallet, södertörns lärarförening, var tydligen av 

övertygelsen att krig varit av största betydelse för den historiska utvecklingen och beskriver 

den som en mycket mänsklig instinkt i det citerade uttalandet ovan. Deras krav på en ny 
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historieundervisning grundar sig alltså inte i övertygelser om att den rådande historiesynen 

var felaktig utan på behovet av fredsfostran. Historieämnet skulle alltså formas efter dessa 

krav, inte revideras på grund av tidigare felaktigheter. Inte heller Svenska skolors 

fredsförenings artikel bjuder på några som helst tendenser till en annorlunda historiesyn än 

den då rådande. Artikeln börjar med stora ord om den nya generationens nya uppfostran och 

utvecklas senare till en hyllnings text till den svenska läroplanen. Anna Borgströms ord om 

samarbetet för tillvaron bland djuren skulle kunna tänkas vara inspirerade av Inbördeshjälp då 

uttalandet kan härledas till samma fakta som Krapotkin i det första kapitlet i boken försöker 

påvisa.  

 

Alltså syns under denna period en tydlig förändring då den nationalistiska uppfostran vad det 

verkar inte längre var acceptabel inom folkskoleväsendet, åtminstone inte acceptabel nog för 

att få komma till tals i Svensklärare tidning. Debatten blev smalare då alla de som kommer till 

tals talar för en fredsfostrande undervisning även om den rådande läroplanen ansågs vara väl 

anpassad för detta. Den enda direkta antydan om en annorlunda historieuppfattning är 

uttalandet av Anna Borgström men om Anna själv drog paralleller från djurriket till den 

mänskliga historien vet vi inte. 

 

1923-1933     

Under denna period berörs historieämnet i nio artiklar, under flera olika områden. En 

artikelserie om fyra artiklar från 1926 under rubriken ”skapandet av en ny mentalitet” tar upp 

historieundervisningens roll när det gällde att gå från den som de ansåg skadliga 

nationalismen till internationalism. Artiklarna består dels av referat från en upplysningsvecka 

arrangerad av Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet och dels av artiklar 

angående historieundervisningen i olika länder i Europa. Dessa artiklar tar inte upp någon 

direkt historiesyn utan behandlar endast den typ av fredsfostran som talarna anser bör gälla. 

Den då rådande undervisningen i Sverige nämns kortfattat och då i någorlunda positiv 

bemärkelse.94 

 

Intressant är omnämnandet av ”de historiska läroböckernas ursprung”. En lektor Carlgren 

menar att historieskrivningen alltid varit i de makthavandes tjänst och nämner bland annat  

                                                 
94 Svenskläraretidning 13/1, 24/4, 5/5, och 12/5 1926 
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”de romerska triumfatorernas segertavlor och envåldsmonarkernas flygskrifter”95 och menar 

att denna typ av segrarnas historieskrivning, med syfte att förhärliga sig själva, länge och 

kanske fortfarande satt sina spår på undervisningen i skolorna.96 I artikelseriens slutord 

författade av samma person står det 

 

Vår undervisning måste på nytt träda från den uppjagade opinionens tjänst i den vetenskapliga 
prövningens, den måste undersöka beskyllningarna, vidga synpunkterna bannlysa smädelserna, 
bräcka dogmerna , uppskatta det olikartade, framhäva det gemensamma… …Kriget blir i vår 
undervisning icke ett föremål för vare sig beröm eller tadel. Det framstår för oss likt andra 
mänskliga hemsökelser och mer än andra som en ohygglig straffdom, om vars övervinnande 
människohjärtat aldrig upphör drömma.97    
 

Detta yttrande föll efter konstaterandet över att den nationalistiska historieskrivningen på 

många håll i Europa fortvarande var dominerande i undervisningen.       

 

I augusti 1929 skrevs en insändare av Wilhelm Winald. Detta under rubriken Lärarna och 

freden där han betonade fredsfostran men var skeptisk till om den verkligen förekom i så stor 

utsträckning som han tyckte den borde och skrev: 

 

Många krafter motverka fredsarbetet. Politiska och ekonomiska faktorer hindra detsamma. 
Skolornas undervisning i t. ex. historia har säkerligen också skymt bort eller rent av avvisat 
fredsfrågan. Och dock ha vi här att göra med själva kardinalpunkten i denna sak. Barn-
generationen måste målmedvetet bibringas fredliga tankar, det må gälla enskilda mellanhavanden , 
gruppers eller staters mellanhavanden. Och då är frågan den, hur läraren ställer sig i 
undervisningen. Man kan verkligen undra, om inte till slut hela fredssaken kommer att bero av 
lärarens hållning. Direktiv finns visserligen i undervisningsplanen. Man bör allmänt vara tacksam 
för dessa anvisningar (se sid. 106) rörande historieämnets behandling. Om blott också alla lärare 
voro genomsyrade av fredsiden!98 
 

1930 återberättades i tre nummer en debatt som fördes i ett antal dagstidningar i Sverige. 

Debatten handlade om hurvida det förekom tendenser i den svenska historieundervisningen 

och hurvida dessa i så fall var skadliga. Debatten var smal och berörde till stor del 

formuleringarna i den rådande läroplanen. Svensk läraretidning refererade utvalda delar av 

debatten utan några tendenser till egna åsikter förutom möjligen urvalet.99 Den intressantaste 

artikeln för denna undersökning publicerades i december och är en sammanställning från 
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Johannes Johansson Killeberg artikel i tidningen Freden100 där han tolkar ett förslag som på 

nordiska lärarmötet framförts av Värner Ryden. Han menar att förslaget innebar: 

 

(*1) Meningen är att söka få fram en historieundervisning i folkskolorna, i vilken lärostoff av 
utrikes- och krigspolitisk art endast medtages i så stor utsträckning, som är nödvändigt för 
förstående av de historiska händelseförloppen. Det gäller tyngdpunktens överflyttning från 
krigshistoria till kulturhistoria, att breda ökat utrymme i historien åt det uppbyggande och 
kulturfrämjande krafterna på bekostnad av de nedbrytande.101  
 

Även Johannes Johansson Killeberg menar att den då rådande läroplanen syftade till att göra 

detta men att utbildningen och läroböcker inte uppfyllde kraven och skriver: 

 

(*2)Fortfarande på vissa håll gör man nog behandlingen av slagen vid Breitenfeld (t. å. m. 
strategisk karta över detta slag finnes ännu t. ex. i en upplaga av Grimbergs historia för 
folkskolan), Lützen och Narva till högtids stunder då det tändes rökoffer på den extrema 
nationalismens altare och barnen eldas till ofördragsamhet mot andra folk. Barnet är till sin natur 
intolerant. 
 Krigsskildrarna, krigsromantiken från forna dagar, krigshjälteglorian måste bort och plats 
skall lämnas i historieundervisningen till tids- och livsbilder ur kulturhistorien.  
 Barnen skola lära sig förstå, att utvecklingen gått den riktningen, att människorna allt 
mera behöva varandra, att –kampen för tillvaron – måste utbytas mot –ömsesidig hjälp för 
tillvaron -, som Krapotkin säger.  
 De skola sluta skolan med en sann och romantikfri uppfattning om kriget, och deras 
historieundervisning har ej ständigt blivit förgiftat med krigsskildringar. Med blicken öppen för 
positiva ideal, med ett fantasiliv berikat med renare material, med sund fosterlandskärlek och 
känsla av samhörighet med andra folk skola då barnen lämna folkskolan.  
 Att lära de gamla tro på folkförsoningen går nog inte. Men hoppet står till ungdomen.102      
 

Ett för denna undersökningen intressant öppningstal hölls av ecklesiastikminister Sam 

Stadener till sociala fortbildningskursen 1930 här återgivet i Svensk läraretidning:  

 

Den fortbildningskurs, som centralförbundet för nykterhetsundervisning idag öppnar, bär den 
förnämliga beteckningen social, yttrade stadsrådet. Den proklamerar därmed sin strävan att vara 
samhällsbyggande. Den ställer sig till samhällets förfogande. Den är hänförd av sin uppgift att 
tjäna samhället. Den har funnit principen för samhället och påstår att denna princip heter Inbördes 
hjälp.  
 Talaren anförde åtskilliga exempel på det som givit oss, som nu leva, övertygelsen 
samhällets högsta princip är icke den inbördes kampen utan den inbördes hjälpen. Livet kan icke 
undvara kamp, men det kan ännu mindre undvara solidaritet.  
 Några år före världskriget inträffade i St. Etienne en svår gruvolycka. Platsen ligger nära 
den tyska gränsen. Gruvan rasade, och en stor skara gruvarbetare blevo instängda. Deras kamrater 
gingo ner för att hämta dem. De giftiga gaserna i djupet tvingade dem upp igen utan att de förmåt 
rädda de instängda. Då inträffade något som väckte uppmärksamhet. Från Tyskland, alltså från 
andra sidan gränsen, kommo hela vagnslaster av tyska gruvarbetare. De upptogo räddningsarbetet 
på nytt. Ingen hejdade dem, Icke ens deras egna hustrur och barn. Några av dem omkom. Varför 
vågade de livet? Därför att i detta ögonblick upphörde de nödställda att vara fransmän och 
räddarna att vara tyskar; de voro båda två helt enkelt människor. Det mänskliga hos dem bröt fram 
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i sin renhet. Själva naturgrunden kom i dagen. Det visade sig att denna naturgrund hette 

inbördeshjälp.
 103

  
 

Sam Stadener fortsatte här talet och knöt sedan an till nykterhetsrörelsen som han ansåg hade 

förmågan att framkalla inbördeshjälp.104 Nämnas bör att kyrkopolitikern och den för detta 

uttalande verkställande ecklesiastikminister Sam Stadener några år senare gjorde pro 

nazistiska uttalande.   

 

Analys del 5 

Under denna period ser vi i tidningen hur historieämnets historia på ett kritiskt sätt diskuteras 

av Lektor Carlgren som även han dock instämmer i den positiva inställningen till läroplanens 

ganska breda formuleringar. Annars är denna period intressant på grund av att Krapotkin 

nämns i en av artiklarna och inbördeshjälp principen i en annan. Det är tydligt att Johannes 

Johansson Killeberg i sin artikel är positiv till den förändring han anser att Värner Ryden 

förespråkar som gäller:   

tyngdpunktens överflyttning från krigshistoria till kulturhistoria, att bereda ökat utrymme i 
historien åt det uppbyggande och kulturfrämjande krafterna på bekostnad av de nedbrytande.105  

 

Ett uttalande som i sin helhet (hela versionen citerad ovan*1) säger mer om förslagets 

fredsfostrande syfte än om det fanns några övertygelser bakom. Vilka de kulturfrämjande 

krafterna var är upp till läsaren att gissa sig till. Syftet med en förändrad undervisning var 

enligt Killeberg att barnen skulle sluta skolan med en ”romantikfri uppfattning om kriget.” 

Därefter skrev han:   

 
Barnen skola lära sig förstå, att utvecklingen gått den riktningen, att människorna allt mera behöva 
varandra, att –kampen för tillvaron – måste utbytas mot –ömsesidig hjälp för tillvaron -, som 
Krapotkin säger.  

 

Av detta uttalande kan vi konstatera att Krapotkin inte var helt främmande för lärarkåren. Det 

är ändå inget i uttalandet (hela versionen citerad ovan*2) som fullständigt kan knytas till 

historiesynen i Inbördeshjälp. Krapotkin menar att Inbördeshjälp och inbördeskampen har 

existerat sida vid sida, inbördeshjälpprincipen har dock alltid varit den dominerande. 

Uttalandet ger snarare intrycket av att Killeberg här använde Krapotkins namn och begrepp 

för att ge tyngd åt sina egna åsikter som även här bestod i att i rent fostringssyfte minimera 

krigshistorien i skolan. Sam Stadeners tal å andra sidan lägger mycket vikt åt principnen om 
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inbördeshjälp som det verkar, i den mening Krapotkin använde uttrycket. Dock användes 

begreppet här inte i någon historiskt sammanhang utan i nutid. Artikeln framfördes inte heller 

i anknytning till historieämnet. Det är därför mycket tveksamt om läsarna kopplade talet till 

historiesynen som ligger bakom eller om ens talaren valt samma ämne vid ett tal gällande 

historieundervisningen. Sam Stadeners senare pro nazistiska ställningstagande bortser denna 

undersökning helt ifrån då hans tolkning angående inbördes hjälp principen tydligt är den 

samma som framförs i Krapotkins bok och andra politiska ställningstagande inte är av vikt för 

denna undersökning. 

 

Under denna period ser vi alltså kritik mot historieämnet som en maktens instrument och 

början på en kritik som senare skulle leda till det som tidigare forskning menat, nämligen att 

det ideologiska historiebruket förändras mot ett mer demokratiskt fostrande ämne där folket 

och allmogen skulle betonas. Att Krapotkin nämns går inte att dra några ordentliga slutsatser 

av. Fredsfostran diskuteras precis som tidigare som en urvalsfråga. Att inbördeshjälp 

principen i en artikel får stort utrymme bör inte heller överanalyseras då den ej behandlade 

historieämnet.            

 

1934-1939 

Under denna period publicerades det över 30 artiklar angående historieundervisningen 

alternativt historieämnet. Flera av dessa artiklar var ren historia och många anknutna till 

hembygdsundervisningen. Alla de riksdagsaktuella ärenden som jag redan behandlat 

refererades också dessa år utan några direkta reflektioner från redaktionens sida. Jag har även 

under denna period försökt välja ut de artiklar som tydligast representerar tidens anda.  

I tre artiklar under dessa år behandlas den norska historieundervisningen och de framsteg som 

den norska historieskrivningen ansågs ha gjort. Angående en ny lärobok skrev bland annat en 

Edvin Stålfelt: 

 

Boken har en starkt nationell betoning. Jag skulle vilja säga en positiv nationell. Den vill 
frammana förtroende till det egna folket, vördnad och respekt för dess insatser på skilda områden, 
men den vill icke att detta ska ske genom en undervärdering av vad andra folk uträttat att velat.106      

                  

Året efter skrev en Karl Larsson följande om en annan norsk läroboksförfattare: 
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Med nationalekonomens klarblick drar han fram, vad som har skett i materiellt hänseende. Mot 
denna bakgrund tecknar han politiska händelseförloppet och den kulturella utvecklingen. Sättet är 
nytt och effektivt. Vad vi får se är de händelser, som i verkligheten betytt något för det norska 
folkets utveckling under det senaste hundra åren. Vi har inte minst i Sverige mycket att lära av 
proff. Kelhaus sätt att skriva historia.107     
 

Under den förmodligen ironiska rubriken ”Historieundervisningen bör leda till 

samhällsbevarande fosterlandskärlek” skrev lektor Oscar Olsson: 

 

I historieundervisningen liksom i historieskrivningen har den politiska historien hittills dominerat. 
Att därvid de härskande gruppernas historia skjutits i förgrunden är förklarligt. Det är deras 
utveckling och kultur undervisningen alltid kretsat omkring. Deras livsvärden har blivit det högsta 
den norm givande för den ”bildade” ungdomen generation efter generation. Det arbetande people 
och gärning har alltid värderats lägre, som det naturbestämda råmaterialet för den härskande 
”kulturklassen” högre ledning och uppgifter. Svenska folket har ända till för ett knappt århundrade 
sen varit ett bonde folk, men i den historiska undervisningen står vi huvudsakligen som ett 
krigarfolk. Det är inte fädernas kamp och livsgärning bonde- och arbetarbarnen får intressera sig  
för ens i folkskolan under historieundervisningen utan kungarnas, adelns, godsägarnas, 
generalernas, diplomaternas, i någon mån de stora näringsidkarnas, den härskande överklassens. 
Solidariteten med den och dess ideal blir så fosterlandskärlek och med borgarsinne av det 
patenterat rätta slaget, som just inte har mycket att göra med den demokratisk livsinställning…  
… Överhetssamhällets inflytande har naturnödvändigt frambragt kulturmänniskans infantila 
vördnad för makten i och för sig och alla de svårigheter denna åstadkommer för demokratin. 
Maktfullkomligheten har blivit den gudomliga egenskapen före alla andra, alldeles oberoende av 
om den är ren vålds- och tvångsmakt eller av annat slag. Rätt utan makt framstår som föraktlig 
vanmakt, makt utan rätt förnekas som ren orimlighet, åtminstone i praktiken.108  
 

Texten fortsätter i stark kritisk anda gentemot den enligt Oscar Olsson rådande 

historieundervisningen som han menar helt måste förändras för att det demokratiska systemet 

skulle säkras, beundras och ses som naturligt. I numret efter detta vidareutvecklar Oscar 

Olsson sina tankar inte här heller direkt angående historiesyn utan snarare angående 

undervisningens fostrande syfte då han skrev: 

 

Undervisningen i historia måste i ett demokratiskt samhälle uppbyggas på fritt tänkande och 
självständig uppfattning i stället för på dressyr och auktoritetstro.109 
 

I mars 1936 skrev en Anna Hinde under rubriken Krigets och fredens hjältar om de förebilder 

hon ansåg lämpliga för att fostra skolungdomen till fredsvänner. Denna artikel är en av de få 

som under denna period helhjärtat behandlar den fredsfråga som under tidigare perioder varit 

dominerande. Någon utalad historiesyn ger Anna Hinde inte läsaren utan namn på kända 

personer som hon anser verkat för freden som exempelvis Kung Oscar som utan blodspillan 

gav upp Norge eller den Egyptiske faraon Achnaton som ersatte ”de fruktansvärda gamla 

                                                 
107 Svensk läraretidning 3/2 1936 
108 Svensk läraretidning 16/5 1934 
109 Svensk lärartidning 30/5 
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egyptiska gudomligheterna med den solomflödande Atons milda lära” . Anna Hinde menade 

att de före detta krigarhjältarna skulle ersättas med förebilder som dessa.110   

 

Ture Nermans motion fick en hel del uppmärksamhet. Vissa av dessa artiklar fanns dessvärre 

inte tillgängliga för denna undersökning. Tre artiklar mellan -37 och -39 behandlar en 

eventuell förändring i historieundervisningen. Bland annat anser skribenten att Ture Nerman 

har all anledning att vara nöjd trots att hans förslag inte fick genomslag i riksdagen. Svenska 

bokförlaget tillsatte nämligen en nämnd som skulle granska de nuvarande läroböckerna och 

enligt skribenten förmodligen förändra dem i enlighet med Ture Nermans motion. Skribenten 

var dock minst sagt mild i sin kritik mot de gamla läroböckerna när han uttryckte sig med 

följande ord: 

 

Förlaget har varit medvetet om, att hur goda och förträffliga de gamla på Odheners grundval 
byggda böckerna än må vara, det ändå är önskvärt, att nya läro- och läseböcker kommer till 
stånd.111  
 

Skarpare kritik hittar man 1939 i en refererad artikel från socialdemokratiska Morgon 

tidningen . Där ifrågasätts både läroböckernas och lärarkårens duglighet och artikeln avslutas 

med fölande konstaterande:112 

 

Riktlinjerna för historieundervisningen i 1919 års undervisningsplan har aldrig fått sätta sin prägel 
på läroböckerna. Läroboksförfattarna har hållit fast vid det gamla, och någon förnyelse har tyvärr 
inte kommit till stånd.113         

 

Analys del 6 

Tydligt är att historieämnet under denna period blev ett mer diskuterat ämne. Fredsfrågan var 

dock tydligt mindre aktuell när det kom till historieundervisningen. Den enda artikel som 

skrevs om denna diskuterade inte historiesyn, utan endast urvalet av ”hjältar” som skulle 

presenteras för eleverna. Utvecklingen hade som de utvalda artiklarna tyder på gått åt det och 

det hållet att de tidigare ganska lågmälda kraven på en folklig historia blivit fler och 

högljuddare. Att prata om nationell fostran blev nu återigen mer acceptabelt så länge folkets 

historia stod i fokus och inte endast de framträdande personligheterna. Detta är alltså början 

på den förändring som tidigare avhandlingar behandlat då en historia skrivs som skall passa 

folkhemmet och den svenska modellen, som innebar en mer materialistisk version men utan 

                                                 
110 Svensk lärartidning 23/3 1936 
111 Svensk lärartidning 13/6 1937 
112 Svensk lärartidning 12/8 1939 
113 Ibid., 
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klasskampslära. Formuleringarna i läroplanen från 1919 ansågs fortfarande vara 

ändamålsenliga, det var undervisningen och läroböckerna som inte ansågs uppfylla kraven 

från denna. Några radikala tankar gällande historiesyn framfördes under detta år inte i 

tidningarna förutom då de vaga antydningar som återfinns i de publicerade motionerna.  

 

Konstateras kan av denna sista tidsperiod att det är Sveriges nu största parti 

socialdemokraterna vars kommande historiebruk gör sig gällande i diskussionen, alltså en 

fortfarande stark nationell betonad historieskrivning. Påståendet av Klas-Göran Karlsson att 

demokratier bryr sig mindre om historieämnet än odemokratiska system, motsäges med tanke 

på det stora antalet artiklar under denna period, alltså av denna undersökning.  

 

Resultat/ slutsatser 

Det totala intrycket av denna undersökning är den att det egentligen endast är två faktorer som 

påverkat diskussionen kring historieämnet. Precis som tidigare forskning flerfaldigt också 

konstaterat är det Sveriges demokratisering och första världskriget. Båda dessa omvälvningar 

påverkade diskussionen om just det ”fostrande” historieämnet som pågick under hela denna 

undersökningsperiod. Kriget satte för en stund helt stopp på diskussionen gällande nationell 

fostran kontra fredsfostran där den senare för en stund också blev den enda accepterade. Även 

om källmaterialet denna del av undersökning är ofullständigt, så verkar det ha varit kriget som 

satt sin prägel på de formuleringar i undervisningsplanen 1919 med tydligt fredsfostrande 

mål. En undervisningsplan vars formuleringar var så generella och breda att både kritiker till 

hur historieämnet brukades och försvarare av det samma hänvisade till läroplanen. Den 

efterföljande diskussionen handlade i mångt och mycket om den nu mindre radikala 

socialdemokratiska historieskrivningens intåg i såväl skolan som samhället, en 

historieskrivning som enligt vänsteropposition inte var en tillräcklig förbättring gentemot den 

tidigare. Denna socialdemokratiska historieskrivning byggde på en materialistisk folklig 

nationalism där också demokratiska värderingar framhävdes, något som både Ulf Zander och 

Åsa Lindeborg tidigare skrivit om. Om man skall placera in dessa händelser i kategorierna av 

historiebruk presenterade i forskningsläget, så går under denna tid Sverige från ett politiskt 

historiebruk mot ett annat. Från ett där kungar och makthavare framträdde som fullkomlig och 

beundransvärda och där den svenska storhetstiden hyllades och förhärligades till ett 

historiebruk där det svenska folkets lyftes fram gärna då också dess ”demokratiska” historia, 

detta för att skapa en lämplig mentalitet i kommande folkhemsbygget. Historiesynen liknande 
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den i Inbördeshjälp, som i detta sammanhang bör ses som ett moraliskt historiebruk och en 

helt alternativ syn, finns inga tydliga sympatier för eller diskussioner kring. Detta tyder på att 

påståendet att länder med ett nationellt politiskt historiebruk inte ger utrymme åt alternativa 

tolkningar är riktigt. Att historieämnet skulle få mindre utrymme i debatten i demokratier 

dementeras av denna undersökning då antalet artiklar och även riksdagsdiskussionerna endast 

ökade efter de demokratiska valen 1919. Vilka konkreta svar har då denna undersökning gett 

på de ställda frågorna? Vi börjar från början. 

 

Diskuterades Inbördes hjälp eller idéer med samma innebörd av Sveriges styrande organ 

under perioden 1903-1939? 

 

De utredningar och riksdagsdebatter som legat till grund för denna undersökning svarar inte 

entydigt på denna fråga. Många begrepp såsom, fredsodling, kulturfrämjande och 

uppbyggande krafter, som ofta använts i inläggen är väldigt vaga och vilka tankar som ligger 

bakom går inte att svara på. Det har inte förekommit konkreta utryck för den historiesyn som 

återfinns i Inbördes Hjälp. När det kommer till fredsfrågan, och historieämnets fredsfostrande 

ändamål ger diskussionen i stort intryck av att det ansågs vara en fråga om urval. 

 

Om så var fallet vilka argument användes för och emot och vilka effekter hade 

diskussionen på undervisningsdirektiven i den svenska skolan? 

 

Det undervisningsdirektiv som kom under denna period alltså läroplanen från 1919 betonar 

starkt men med vaga formuleringar freden och de kulturfrämjande krafterna i sina direktiv. 

Det är barnens slutgiltiga inställning till historien och samhället som behandlas i 

formuleringarna och i motiveringarna i läroplanen och inte historiesyn. Eftersom 

källmaterialet har brister kan vi inte svara på vilka tankar som ligger bakom. Världskrigets 

avskräckande effekt är ändå något som vi får ta för givet, men i övrigt förblir frågorna 

obesvarade.   

 

Fanns det en diskussion inom lärarkåren angående historiesynen i Inbördes hjälp eller 

idéer liknande den historiesyn boken förmedlar? 

 

De artiklar från Svensk lärartidning som i undersökningen ger svar på denna fråga gör det 

tvetydigt. Någon större diskussion kan vi vad det verkar helt utesluta. Vilka tankar som ligger 
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bakom de mångfaldiga ofta vaga uttalandena i fredfrågan vet vi inte. Dock framförs de tankar 

Krapotkin framför gällande djurvärlden i en artikel. Krapotkins namn nämns i en artikel som 

behandar fredsfostran, men tillsynes utan rättvis koppling till den historiesyn han 

förespråkade. Tillsist också Sam Stadeners öppningstal som behandlade inbördeshjälp 

principen på ett rättvist sätt men inte i samband med historieundervisningen. Konstateras kan  

alltså att historiesynen i Inbördeshjälp eller direkt liknande tankar inte diskuterades i samband 

med historieundervisningen, åtminstone inte i Svensk läraretidning. Inom lärarkåren kan det 

dock ha funnits vetskap om denna och kanske även medhåll, men detta kan av denna 

undersökning inte fastställas.        

 

Hur stort utrymme fanns det för alternativa historiesyner i det svenska 

utbildningsväsendet under denna period? 

 

Fram till första världskriget ser vi en någorlunda bred diskussion angående nationalistisk 

fostran kontra fredsfostran. Däremot var den då rådande normalplanen för undervisning, om 

än inte i konkreta formuleringar, helt inriktad på den svenska nationen och dess mest 

framträdande kungar och andra maktutövande personer. Hur breda åsiktsskiljaktigheter som 

låg bakom de slutgiltiga formuleringarna i undervisningsplanen 1919 vet vi inte. Dock kan vi 

konstatera att alla de förslag till förändringar som diskuterades i riksdagen ansågs av de 

berörda utskotten och senare av majoriteten redan omfattades av denna läroplan. Därför kan 

tänkas att också undervisningen varierade från skola till skola och även att olika historiesyner 

till vis del kom till tals. När det gäller de artiklar i Svensk lärartidning där lärare och andra 

berörda fick möjlighet att utrycka sig var det tillsynes väldigt ovanligt med radikalt 

oliktänkande. Som redan nämnts framgår dock av de framförda åsikterna tydligt den 

förändring som tidigare forskning pekat på, en förändring från nationalistiskt fostrande 

historiebruk till ett fortfarande nationalistiskt men nu ett mer folkligt och demokratiskt 

fostrande historiebruk.  

 

Sammanfattning  

Denna uppsats behandlar historieämnet i svenska folkskolan 1903-1939. Under denna period 

utkämpades ett världskrig, Sverige höll sina första demokratiska val och fick sin första 

demokratiska regering. Med utgångspunkt från historiesynen i Peter Krapotkins Inbördeshjälp 

undersöks hur historieämnet diskuterades i fostrande syfte inom det svenska 
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utbildningsväsendet. Historiesynen i denna bok pekar på mänsklighetens instinkter till 

socialsamvaro, fredssträvan och det naturliga behovet av att samarbeta och hjälpa varandra. 

Detta kallar författaren inbördeshjälp, vilken han menar var starkare och av större betydelse 

för mänsklighetens utveckling än den inbördeskamp som socialdarwinismen proklamerade 

vara människors största drivkraft. En människosyn som fick utrymme i den dåtida i skolans 

övervägande nationalistiska historieskrivning, som bidragit till den mentalitet som drev fram 

och legitimerade första världskriget. Den därför obesvarbara men intressanta frågan om en 

historieskrivning byggt på en människosyn liknande den i Inbördes hjälp kunde ha lett till en 

självuppfyllande profetia om ett samhälle där just mänsklighetens bättre sidor fick utrymme 

att växa och utvecklas.     

 

Tidigare forskning är enig om att skolväsendet och urval till de olika ämnena har sin grund i 

beslutsfattarnas tankar om hur eleverna skall fostras. Historieundervisningen i skolorna är 

alltså ett resultat av vad makthavarna vill att eleverna skall lära sig och på så sätt forma deras 

världsbild, människosyn och tankar kring det egna samhället. Under den för denna 

undersökning berörda tidsperioden berättar tidigare forskning om hur Sverige gick från ett 

nationalistiskt historiebruk där kungar och makthavare framställdes som ofelbara till ett av 

socialdemokratin inspirerat historiebruk där nationalismen blev mer folklig, allmogen och 

svenska folkets långa tradition av demokratiska värderingar och den folkliga och 

medbestämmande betonades.  

 

Undersökningen har gått ut på att se om Historiesynen i Krapotkins Inbördeshjälp eller 

liknande tankar fick något utrymme i undervisningen eller diskussionen kring undervisningen 

under denna för Sverige och världen omvälvande period. I så fall i vilket sammanhang och 

vilka argument som användes. Jag har undersökt läroplanen från 1889/1900 och den från 

1919 för att se om det fanns utrymme för dessa tankar och för att se om den senare var 

påverkad dessa idéer. Även tillgängliga utredningar som ledde fram till den senare har 

använts. Riksdagsdebatterna som behandlar historieämnet under denna tid och Svensk 

läraretidning har också legat till grund för undersökningarna.  

 

Efter undersökningen kan vi konstatera just historieämnets fostrande egenskaper var ett ofta 

diskuterat ämne men att historiesynen i Inbördes hjälp eller tankar likt denna inte satte något 

tydligt spår i den svenska historieundervisningen i Folkskolan. Läroplanen från 1919 är tydlig 

i sin fredsfostrande strävan men formuleringarna otydliga och källmaterialet bristfälligt, det 
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finns inget som tyder på att läroplanen varit inspirerade av den för denna undersökning 

aktuella historiesynen. Troligast är att det är första världskrigets avskräckande exempel som 

inspirerat till läroplanens fredsfostrande strävan. Liknande slutsatser kan man dra gällande 

fredsrörelsen som ofta kom tilltals i Svensk läraretidning För dem handlar 

Historieundervisningen i hög grad om urval där då krigshistorien skulle stå åt sidan för det 

som kallas den fredliga odlingen, kultur höjande krafterna eller liknande löst formulerade 

alternativ. Förutom världskriget är det precis som tidigare forskning pekat på den stora 

förändringen den socialdemokratiska historieskrivningen, nationell och folklig, som nu gör 

sitt intåg i debatten detta märks tydligt både i riksdagsdebatterna och i Svensk läraretidning.  

Debatterna skulle kunna uppfattas som smala då båda sidor refererade till läroplanen 1919 och 

ansåg att den uppfyllde deras krav även om undervisningen inte alltid ansåg de uppfyllde 

kraven från läroplanen. Detta skulle också kunna tyda på läroplanens bredd och på 

möjligheter för alternativa historiesyner inom skolväsendet. När det kommer till läroplanens 

formuleringar angående fredssträvan inom historieämnet skulle alltså även Krapotkins tankar 

kunnat platsa. Nämnas bör att vaga formuleringar i riksdagsdebatter och i olika delar av 

Svensk lärartidning skulle kunna liknas vid de som framställs i Inbördes hjälp men de är 

alltför allmänna för att några slutsatser skall kunna dras. Inbördes hjälp principen ingående i 

ett refererat tal i tidningen Krapotkin nämns en gång men sammanhanget gör att inga direkta 

paralleller till hans historiesyn kan göras. Det sammantagna intrycket är att även om 

Krapotkins historiesyn och inbördeshjälp principen diskuterades och det kanske även fanns ett 

visst utrymme för alternativa historiesyner inom skolväsendet var historieämnet vad det 

verkar i de styrandes och debatterandes ögon en fråga om urval.         
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