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1. Inledning och målsättning 

I dagens skola är de demokratiska grundprinciperna en självklar utgångspunkt för 

undervisningen. Att arbeta som lärare idag innebär en ständig strävan efter att nå ut med 

samhällets demokratiska värderingar till eleverna och låta denna kunskap vara levande och 

utvecklande.   

 

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

inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. 

Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. 

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

grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.1 

 

Ovanstående citat är taget från grundskolans senaste läroplan och visar hur den svenska 

skolan är utformad och vilka principer lärarna strävar efter i undervisningen. Det senaste 

århundradet har präglats av krig i form av första världskriget, andra världskriget och kalla 

kriget, men Sverige är idag ett demokratiskt land och strävar efter att ge nya generationer rätt 

kunskaper för att leva i ett demokratiskt samhälle. Den här uppsatsen syftar till att undersöka 

om dagens inriktning på demokratiska värderingar har präglat skolan även i historien. 

Undersökning kommer således att ta utgångspunkt i ett historiskt perspektiv och har som syfte 

att urskilja hur denna demokratiska fostran såg ut vid 1800-talets slut och vill undersöka om 

det har skett en förändring fram till idag. Genom att börja undersökningen på slutet av 1800-

talet och innan demokratiseringsprocessen så är förhoppningen att få se tydliga kontraster 

inom skolans utveckling. 

 

Följande uppsats baseras på en undersökning av läroplaner samt läroböcker inom 

historieämnet baserade på dessa läroplaner. De områden som ska undersökas är läroplanernas 

grundläggande syn på det demokratiska arbetet i skolan samt vilket innehåll som präglar 

läroböckerna i förhållande till maktrelationer och demokrati.  För att utföra denna 

undersökning används en textanalys och den teoretiska utgångspunkt är baserad på olika 

definitioner av begreppet demokrati som hittats i tidigare forskning.  

 

 

                                                 
1 Skolverket (2011) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Skolverket. s. 1. 
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2. Forskningsläge och teoretiska perspektiv 

Tidigare forskning på området finns både inom den samhällsvetenskapliga och den historiska 

disciplinen. Stora delar av forskningen behandlar begreppet demokrati och dess funktion och 

samband inom pedagogisk verksamhet samt förändringsperspektiv i läroplaner. Sökningar av 

forskning gjord på läroböcker med fokus på beskrivingen av maktförhållanden i Sverige har 

utförts, men inte funnits. Istället kommer i huvudsak nationell forskning om läroböcker 

användas, där många undersökningar är baserade på förändringsperspektiv av olika skeenden 

eller tidsepoker. Den internationella forskningen som har hittats2 är svårt att applicera på 

följande undersökning och utesluts därför. Vidare finns i denna undersökning ett intresse för 

att granska vad tidigare forskning har kommit fram till gällande demokratiska värderingar i 

pedagogiska verksamheter och därtill om hur skrivningen av läroböcker har förändrats ur ett 

tidsperspektiv.  

 

2.1 Internationell forskning om läroböcker och läroplaner 

Den forskning som presenteras i följande avsnitt är av internationell karaktär. Forskningen tar 

utgångspunkt i förändringen av läroböcker samt med demokratisk tonvikt i läroplaner. Genom 

denna forskning så ges en inblick i vilka och hur dessa områden är undersökta även på 

internationell nivå.   

 

Den samhällsvetenskapliga forskaren Lidija Kolouh-Westin har i en artikel gjort en 

undersökning angående vilken grad av demokrati och mänskliga rättigheter som speglas i 

läroplanen och läroböcker i Bosnien- Hercegovinas fyra högre klasser i den obligatoriska 

skolan.3 Analysen av läroböcker visar att demokrati och mänskliga rättigheter främst 

presenteras i en negativ värdeladdning, vilket gör att eleverna får en negativ lärdom inom 

ämnet. Läroböckerna präglas av att framhäva patriotism, frihet och social rättvisa medan den 

enskilda individens kritiska tänkande, självkänsla och initiativtagande inte får någon plats. 

Böckerna betonar även det unika Bosnien och framhäver den bosniska patriotismen och 

vidare ligger stor vikt på den nationella friheten. Analysen av läroplanen visar att begreppet 

demokrati endast används en gång i hela läroplanen. Begreppet varken betonas eller beskrivs i 

texten. Läroplanen framhäver istället patriotism och nationalism. Slutligen framhålls en 

                                                 
2 Lachmann, R., & Mitchell, L. (2014). The changing face of war in textbooks: Depictions of world war II and 

vietnam, 1970–2009 och Terra, L. (2014). New histories for a new state: A study of history textbook content in 

northern ireland. Journal of Curriculum Studies, 46(2). 
3 Kolouh-Westin, Lidija (2004)  Education and democracy in Bosnia and Herzegovina. s. 1 f. 
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kärleksfull och patriotisk bild till fosterlandet och förespråkar kunskaper om landet men även 

ett intresse för länder som i historien har varit på deras sida.4 

 

2.2 Forskning med utgångspunkt i skola och styrdokument 

Historikern Hans Albin Larsson har forskat med inriktning på skolans politiska mål med 

utgångspunkt i skolans styrdokument. Larsson beskriver att klyftorna växte mellan väljare och 

de förtroendevalda politikerna under 1950-1970-talen. Han beskriver kommunala 

förändringar, invandring där de nykomna inte kände sig tillhöriga och hade låg politisk 

aktivitet och medier utan tillräckliga kunskaper om demokrati. Larsson menar att vid denna 

tid krävdes en ökad utbildning inom demokratifostran.5 Vidare beskriver han att demokratin 

formas olika beroende på hur den aktuella generationen väljer att engagera sig och utveckla 

politiken. En generation som inte tar sitt demokratiska ansvar får svårigheter att med fredliga 

avsikter hantera samhällsproblem. Larsson skildrar skolans roll i denna demokratiprocess. 

Idag är det vanligt att läsa tolv år i skolan, vilket är en viktig plats för att forma våra elever till 

demokratiska medborgare utifrån skolan värdegrund. Skolan är en av våra största och 

viktigaste resurser för att skapa ett demokratiskt samhälle.6 

 

Maria Olsson har i sin artikel ”Vilka medborgare skulle skolan fostra då? Och nu?”7 som syfte 

att undersöka förändringen av synen på medborgarfostran. Hon har valt att avgränsa sin 

undersökning genom att hämta material från 40-talet och 90-talet, vilka båda perioder kan 

beskrivas genom termer som demokratisk kris. Genom att använda sig av aktuella 

styrdokument från respektive period visar Olsson att det har skett förändring inom skolan.8 

Under 40-talet hade skolan till uppdrag att utveckla en medborgarfostran som handlade om att 

utveckla och förbättra demokratin. Detta skiljer sig från 90-talet demokratiska fostran, som 

istället handlar om att skola in ungdomarna i en redan befintlig samhällskultur.9 Olssons 

undersökning visar att på 40-talet ville man bygga upp en demokratifostran med fokus på att 

gynna politiken, t ex behoven av arbetskraft, där eleverna skulle visa arbetsvilja och ett 

kritiskt och självständigt förhållningssätt. Fostran syftade till att öka folkets frihet från 

                                                 
4. Ibid. s. 9 ff. 
5 Larsson, Albin Hans (2003) Från illusion till konkretion? Om förutsättningarna för demokratifostran i skolan 

och i lärarutbildningen.  I Jonsson, Britta & Roth, Klas (red.)  Demokrati och lärande. Om valfrihet, gemenskap 

och övervägande i skola och samhälle. s. 149 f. 
6 Ibid. s. 151 ff. 
7 Olsson, Maria (2014) Vilka medborgare skulle skolan fostra då? Och nu? I Gunnel Colneruds Skolans 

moraliska och demokratiska praktik: värdepedagogiska texter.  s. 121. 
8  Ibid. s. 121 f. 
9 Ibid. s. 122 ff. 
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förtryck och för att bygga upp ett välfärdssamhälle. Styrdokumenten på 90-talet visar att 

demokratifostran i politisk anda har minskat och istället har fokus på den enskilda individen 

vuxit fram. Skolan fostringsuppdrag fokuserar istället på att eleverna ska få möjlighet att 

påverka sin utbildning och skapa möjligheter för framtiden i arbetslivet. Man ville fostra 

individer med fokus på deras framtid och på individens välfärd. Styrdokumenten speglar i 

båda tider en tydlig utgångspunkt i vikten av den demokratiska fostran men har över tid 

förändrats i sin form och funktion.10 

 

En central forskare inom utbildning och demokrati är pedagogen Tomas Englund. Englund 

har i sin undersökning behandlat synen på demokrati i skolans värld. Englund menar att i 

Sverige sedan en lång tid tillbaka utgår från en läroplan som vilar på demokratisk grund men 

att definitionen och uppfattningen om vad detta innebär har sett olika ut i olika tider. Han 

beskriver efterkrigstiden utifrån två olika uppfattningar av demokrati i skolan; den 

funktionalistiska demokratiuppfattningen och den normativa demokratiuppfattningen. Det 

tidigare alternativet beskrivs som den dominerande och innebär att man avgränsar demokratin 

till en ledning inom den elit som valts ut av väljarna. Det normativa synsättet utvecklades till 

ett kritiskt alternativ som innebär att demokratin utvecklas mer i förhållande till att folket vill 

delta. Det normativa synsättet innebär en vilja att skapa jämlikhet för alla elever att kunna 

delta. Denna syn på demokrati kom att dominera skolans demokratiprocess under 50-60-talen. 

Demokratifostran växte fram inom läroplanen 1970 i form av normativ demokratiuppfattning, 

där skolan strävade efter att forma demokratiska medborgare.11 

 

Englund har även bidragit till forskningen med sin avhandling Läroplanens och 

skolkunskapens politiska dimension12. Englund har undersökt hur politiken har förändrat 

utformningen av skolan i olika tider under 1900-talet. Han talar om 3 

utbildningskonceptioner, varav den första beskrivs som den patriarkaliska 

utbildningskonceptionen och präglade 1900-talets början genom ökade krav från de politiska 

vänsterpartierna i form av en fullständig folkskola, ett medborgerligt utbildande och ökade 

möjligheter att anknyta till andra utbildningar. Skolan skulle lära ut medborgarfostran och en 

god arbetsmoral. Genomslaget kom i samband med skolreformen 1918/1919, då man införde 

                                                 
10 Olsson (2014) s. 139 f.  
11 Englund, Tomas (2003) Skola och demokrati – på väg mot en skola för deliberativa samtal? I Jonsson, Britta 

& Roth, Klas (red.)  Demokrati och lärande. Om valfrihet, gemenskap och övervägande i skola och samhälle. s. 

49 ff.  
12 Englund, Tomas (2005) Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension. s. 1.  
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obligatorisk skolgång och den goda medborgarfostran som användes vid denna tid präglades 

av en nationalistisk och patriarkal karaktär.13 Nästa steg beskriver Englund som den 

vetenskapligt rationella utbildningskonceptionen vilken tog sin början under 1940-talet. 

Under kriget sattes demokratin på spel och frågor väcktes angående skolans roll att fostra 

demokratiska medborgare. Följande decennium skapades den nioåriga grundskolan och 

samhällskunskapen tillkom som ämne för att fördjupa de demokratiska värderingarna genom 

undervisningen. Förändringen präglades av en fostrande karaktär där vikten av att individen 

själv skulle planera framtiden ersattes av ett vetenskapligt tänkande, där expertisen skulle visa 

vägen. Det skedde en utveckling från det huvudsakliga demokratiska tänkandet till att forma 

en skola utifrån den aktuella samhällsförändringen, där tekniken och vetenskapen styrde 

framtiden.14 Den tredje och sista vågen beskriver Englund således som den demokratiska 

utbildningskonceptionen. Perioden började på 60-talet när skolpolitiken började sträva efter 

jämlikhet och ett demokratiskt samt klasslöst samhälle.15 

 

2.3 Svensk forskning om förändring i läroböcker 

Lena Almqvist Nielsen, forskare inom pedagogik och historia, har gjort en undersökning av 

vad som präglat svenska läroböcker under 1900-talet där lärobokstraditionen betonas. 

Almqvist Nielsen syftar i sin avhandling till att undersöka hur läroböcker har förändrats i 

samband med arkeologisk forskning och har inriktat sig på området om nordisk förhistoria. 

Hon har använt sig av läroböcker mellan åren 1903-2010 från folkskolan och mellanstadiet.16 

Resultatet i undersökningen visar att framställningen av den nordiska förhistorien präglas av 

en tydlig lärobokstradition. Detta innebär att böckerna fokuserar på att beskriva vad som 

utmärker den aktuella perioden och det kulturella minnet från denna tid. Vidare visar 

Almqvist Nielsen att det är staten och det aktuella samhället som styr dessa riktlinjer för vad 

som ska framhävas och inte i läroböckerna. Analysen av läroböcker visar även att vissa av de 

historiska händelser som speglas i de tidiga läroböckerna präglas i läroböcker under 

resterande delar av 1900-talet. Skillnaden visar dock att dessa händelser tolkas och speglas i 

samband med samtiden och den aktuella samhällskulturen. Utvecklingen visar att 

läroböckerna under den tidigare perioden behandlar historien utifrån nationen och männen är 

                                                 
13 Ibid. s. 258 ff.  
14 Englund (2005) s. 261 ff.  
15 Ibid s. 267 ff.  
16 Almqvist, Nielsen, Lena (2014) Förhistorien som kulturellt minne. Historiekulturell förändring i svenska 

läroböcker 1903-2010. s. 1 f. 
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den centralt dominerande. Övergången kom att bli mer inriktad på jämställdhet mellan 

kvinnor och män och att alla människor har samma värde.17 

 

2.4 Teori  

Bo Lindensjö beskriver 8 olika demokratiska ideal utifrån olika perspektiv. Dessa perspektiv 

kommer användas som teoretisk utgångspunkt i undersökningen av läroplanerna, där analysen 

präglas av att undersöka vilket ideal av demokrati som formar texterna. Användningen av 

dessa ideal kommer att appliceras på urvalet av folkskolestadgar och läroplaner. Utifrån 

idealen genomförs en analys av texternas innehåll för att såldes avgöra om och i sådant fall 

vilka demokratiska ideal som speglas i respektive text. 

 

2.4.1 Demokratiska ideal 

Lindensjö beskriver att realistisk demokrati innebär att folket ges möjlighet att välja vilka 

politiska ledare man vill ska styra. Detta kräver bland annat allmän rösträtt och politisk 

frihet.18 Vidare framställs populistisk demokrati utifrån majoritetsprincipen. Denna syn på 

demokrati riskerar att minoriteten blir missnöjda, men motiverar det genom att majoriteten 

blir nöjda och det främjar större delen av samhället.19 Den kommunitära demokratin beskriver 

Lindensjö som en strävan efter gemenskap och en hävdan över att varje individ till viss del 

skapar sin identitet i gemenskap20 medan radikal demokrati värderar gemenskapens frihet och 

innebär att gruppens intressen måste gå före individens intressen. 21 Diskursiv/deliberativ 

demokrati beskrivs som ett ramverk där diskussioner kan ske mellan lika individer och rätten 

att utöva politiska åsikter.22 

 

Den libertära demokratiformen beskriver Lindensjö som en nyliberal syn på demokrati. Den 

formen av demokrati syftar till att folkets styrande inte ska få påverka den enskilde individens 

rättigheter i form av liv, egendom och frihet. Detta har aktualiserats på senare tid, då den 

libertära demokratisynen innebär att demokratin inte kan styra allt och att medborgarna själva 

har rättigheter som inte får kränkas genom den demokratiska styrande enheten. Inom denna 

form av demokrati anses att de styrande ska strukturera samhället genom regler och lagar, 

                                                 
17 Ibid. s. 114 ff.  
18 Lindensjö, Bo (2003) Demokrati. I Jonsson, Britta & Roth, Klas (red.)  Demokrati och lärande. Om valfrihet, 

gemenskap och övervägande i skola och samhälle. s. 122 f.  
19 Ibid s. 124 f.  
20 Lindensjö (2003) s. 131 f. 
21 Ibid. s. 133 f.  
22 Ibid. s. 141 ff.  
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men bör i övrigt ingripa så lite som möjligt och därmed skapa så stor frihet som möjligt för 

den enskilde individen.23 

 

Liberal demokrati visar kritik mot den libertära demokratin och hävdar istället att samhället 

inte endast kan styras av individuella val, utan lägger större vikt på marknadens inverkan i 

samhället. Inom den liberala demokratin finns en strävan efter en omfördelande reformpolitik 

där alla individer har rätt till möjligheten att utvecklas framgångsrikt. Istället för att 

demokratin ska gynna dem som redan har bättre villkor så finns en strävan att ge alla samma 

chans och att de sämst gynnade får ta del av allas framgång.24  

 

Lindensjö motiverar vidare att den mångkulturella demokratin medför ett allomfattande 

medborgarskap, vilket innebär att alla är en del av gemenskapen oavsett etnicitet, klass, kön, 

religion, social status eller kulturell identitet. Inom en sådan demokrati har alla samma 

rättigheter och klassas som jämlikar. Där finns det ingen som har rätt till varken mer eller 

mindre än någon annan och allas rätt till medborgarskap skapar förutsättningar för god välfärd 

för alla. Vem du är som person och vilken bakgrund du har ska inte prägla den offentliga 

betydelsen utan stannar i det privata och kan därför inte påverka varje individs plats i 

samhället.25 

 

2.5 Sammanfattning 

Det finns mycket forskning som syftar till att undersöka skolans fostransuppdrag i förhållande 

till demokratiska värderingar under 1900-talet. Sammanfattningsvis visar forskning att 

förändringen av fostransuppdraget visar tydliga samband med politiken och det rådande 

samhället. Vidare har det även utförts undersökningar av förändringsperspektivet i läroböcker 

i ämnet historia, vilka delvis visar på att samhällets förändringar även bidrar till förändringar 

av historieskrivningen som används i skolan men att det under långa perioder är en gemensam 

bas även i nyare läroböcker. Forskningen berör delvis det område som föreliggande uppsats 

syftar till att undersöka, då läroplaner har undersökts både som enskild analys och jämförande 

över tid. Forskning som har undersökt ett konkret förändringsperspektiv mellan 

fostransuppdraget i läroplaner över hela 1900-talet har dock inte funnits. 1900-talet är väl 

utforskat med betydande fokus på tiden efter andra världskriget, vilket skapar ett intresse för 

                                                 
23 Ibid s. 127 f.  
24 Ibid.  s. 129 ff.  
25 Ibid s. 136 f.  
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att undersöka tiden före kriget och den växande demokratiseringsprocessen. Det finns även 

forskning om läroböcker som påvisar förändringsperspektiv i hur man skildrar olika händelser 

i historien. Emellertid har det inte funnits någon forskning som påvisar hur skrivningen av 

maktförhållanden har förändrats i förhållande till läroböckerna i historia. Dessa luckor kan 

fyllas ut genom denna undersökning. Vidare kommer ovanstående demokratiska ideal att 

använda som teoretisk grund vid analysen av folkskolestadgar och läroplaner. Idealen ges 

olika mycket plats i texten på grund av dess relevans för vidare undersökning. Således betonas 

liberal, libertär och mångkulturell demokrati på grund av att dessa visar störst likheter med 

aktuellt källmaterial. 

 

3. Problemställning 

Syftet med denna undersökning är att se hur läroböcker i historieämnet och läroplaner har 

förändrats över tid. Fokus i undersökningen är att belysa synen på fostran av demokratiska 

medborgare och dess framställning i läroplaner och vidare inom historieämnet. Som teoretisk 

utgångspunkt kommer begreppet demokrati användas. Det är intressant att undersöka hur 

skolans demokratiska utveckling har förändrats i förhållande till samhället, eftersom 

demokrati idag är en stor del av såväl skola som samhälle. Genom undersökningen är avsikten 

att se hur utvecklingen inom skolans uppdrag har förändrats fram till dagens aktuella läroplan. 

Vidare ska det analyseras vilket innehåll av Sveriges maktförhållanden som framställs i 

läroböcker inom historia. I läroböckerna är centrum för undersökningen hur dem svenska 

maktförhållandena speglas och hur detta har förändrats över tid.  

 

3.1 Frågeställningar 

Följande frågeställning används som utgångspunkt för undersökningen:  

 Hur formuleras det demokratiska fostransuppdraget i läroplanerna från 1897, 1921,  

1962 och 2011? 

 Hur har innehållet om de svenska maktförhållandena förändrats i 

historieläroböckerna? 

 Vilka samband syns mellan de förändringar som sker i läroplanerna samt 

läroböckerna? 
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4. Metod och material 

I följande del kommer att mer ingående beskriva och motivera källmaterial. Vidare redogörs 

för valet av metod och vilken avgränsning undersökningen är baserad på.  

 

4.1 Material och källkritik 

Källmaterialet utgörs av folkskolestadgan26 från 1897 och 1921 samt läroplaner från 1962 och 

2011. Stadgan från 1897 undersöks med syfte att skapa kontraster i förhållande till den 

demokratiska utveckling som kom att ske under 1900-talet och kommer därför inte ges lika 

stor plats i undersökningen. Folkskolestadgan från 1921 undersöks för att undvika för stort 

tidsspann mellan nedslagen. Denna stadga är också intressant att undersöka på grund av att 

den tillkom i ett skede då demokratins framväxt var väldigt aktuell i Sverige, bland annat 

genom införandet av kvinnlig rösträtt samma år. Läroplanerna från 1900-talet är intressanta 

att undersöka på grund av att dem är skapade i ett demokratiskt Sverige men i två helt olika 

skeden. Vidare har även läroböcker i historia analyserats från folkskolan år 1919 och 

grundskolan år 1965 och 2011. För att analysera dessa böcker tas utgångspunkt i de avsnitt 

där den svenska historien beskrivs. Material som utesluts är Lgr27 69, Lgr 80 samt Lgr 94 på 

grund av att 90-talet redan är undersökt i tidigare forskning och de övriga nedslagen hade 

skapat för litet tidsspann i nedslagen. Urvalet är baserat på dem delar som ska analyseras och 

undersökningen kommer att inriktas på värdegrunden för skolans utformning i respektive 

upplaga. Det material som analyseras är: 

- Folksskolestadgan, 189728 

- Folkskolestadgan, 192129 

- Läroplan för grundskolan, 196230 

- Läroplan för grundskolan, 201131 

- Lärobok i historia för folkskolan, 191932 

- Genom tiderna – del 3 G, 196533 

- Levande historia 7-9, 2011.34 

                                                 
26 Folkskolestadgan är en styrdokument för folkskolan.  
27 Läroplan för grundskolan. 
28 Hall, B Rud (1924) Sveriges allmänna folkskolestadgar 1842-1921. Kongl. Maj:ts förnyade nådiga stadga, 

1897. 
29 Hall, B Rud (1924) Sveriges allmänna folkskolestadgar 1842-1921. Kongl. Maj:ts förnyade stadga, 1921 
30 Kungliga skolöverstyrelsen (1962) Läroplan för grundskolan 1962. 
31 Skolverket (2011) Läroplan för grundskolan 2011. Skolverket. 
32 Rydfors, A (1919) Lärobok i historia för folkskolan. 
33 Kahnberg, Alf, Lindberg, Gösta och Sjöstedt Lennart (1965) Genom tiderna 3 G. 
34 Hildingson, Kaj och Hildinson, Lars (2011) Levande historia 7-9 
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Vid sökningen av källmaterial togs utgångspunkt i att finna läroplaner med anpassade 

läroböcker i historia. Undersökningen kommer att utgå från folkskolan och grundskolans 

styrdokument och läroböcker då dessa skolformer har funnits under hela 1900-talet. På grund 

av svårigheter att finna läroböcker i historia fick nedslagen baseras på det material som kunde 

sökas fram. Emellertid så kunde detta problem få en lösning tack vare flertalet fjärrlån och 

samtal till kringliggande skolor. Tidsspannet mellan källorna blev vid första urvalet större än 

önskat, därför valdes att lägga till folkskolestadgan från 1921 trots att ingen lärobok baserad 

på denna har funnits. Ett tillägg bland läroplanerna kan ge en bättre undersökning och 

tydligare påvisa om det skett förändring. 

 

För att utföra denna undersökning har valet av källmaterial tagit utgångspunkt i skolans 

styrning. För att analysera hur det demokratiska fostransuppdraget har förändrats under 1900-

talet är det nödvändigt att använda material från skolans politiska styrning, vilket har skett 

genom stadgor och läroplaner. Undersökningen utgår ifrån hur det aktuella samhället och 

politiken har förändrat vilket uppdrag som åligger skolan, vilket därför bidrar till att 

källmaterialet är politisk vinklat. Det är den politiska vinklingen som kommer användas som 

grund för undersökningen. Ursprunget för folkskolestadgorna kommer från en 

sammanställning där flera stadgor har publiceras i en bok. Detta är i åtanke, då stadgorna inte 

är av original. Även läroböcker är utvecklade utifrån rådande politik, vilket även det är en 

förutsättning för att kunna utföra undersökningen. Urvalet av läroböcker kan ha stor inverkan 

på utfallet av vilket resultat som undersökningen visar. Ett annat urval av läroböcker hade 

kunnat visa ett annorlunda innehåll och således även skapa ett annat resultat. Valet av 

källmaterial är slutligen grundat på källor som är kopplade till skolans styrning och utformade 

efter det rådande politiska samhället.  

 

4.2 Metod 

Undersökningen syftar till att analysera och tolka utvalda källor. För att ha möjlighet att utföra 

detta används en kvalitativ metod. Genom en kvalitativ metod så sker en djupare analys av 

respektive text för att nå en utvecklad kunskap och förståelse utifrån texten.35 Vidare utförs 

denna undersökning genom en textanalys, vilken kommer att användas genom att utgå från 

textens innebörd och dess bakomliggande budskap.36 Denna metod används för att tolka 

                                                 
35 Berglund & Ney (2015) s. 165.  
36 Ibid s. 166. 
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materialet. Syftet är att undersöka om och i sådant fall hur demokratifostran framställs och i 

sådant fall synliggöra detta i undersökningen.  

 

Som utgångspunkt i undersökningen används hermeneutiken som teoretiskt ramverk och har 

inspirerats av Per-Johan Ödmans tolkning av detta vetenskapliga förhållningssätt. Ödman 

beskriver den hermeneutiska traditionens utgångspunkt i det antika Grekland och guden 

Hermes uppgift som förmedlare mellan gudar och människor. Detta beskrivs som grunden till 

den hermeneutiska vetenskapen.37 Ödman beskriver hermeneutiken som ett sätt att anta sig en 

text med ett öppet sinne. Det handlar inte endast om att granska en text, utan snarare om att 

man med ett öppet sinne ska vara tillgänglig för en ny värld som öppnad sig genom texten.38 I 

sin tur beskriver Ödman den hermeneutiska vetenskapen som således tar vid när texten inte 

längre förstås och har ett behov av att förklaras.39 En central utgångspunkt vid ett 

hermeneutiskt tänkande är att utgå från den hermeneutiska cirkeln. Ödman beskriver cirkeln 

genom kontextualisering och de-kontextualisering. För att förstå delarna så måste det finnas 

kunskap om helheten. Liksom en förståelse för delarna ger djupare uppfattning av helheten.40 

Ett vidare perspektiv som Ödman redogör för är den hermeneutiska spiralen som är en bättre 

anpassad förståelseprocess vid hanterandet av delar och helheten. Det finns varken en 

startpunkt eller ett slut i spiralen, vilket innebär att det är en oändlig tolkningsprocess.41  

 

Ingrid Westlund beskriver olika inriktningar för hur man kan utföra en hermeneutisk tolkning, 

varav denna undersökning utgår ifrån den allmänna tolkningsläran. Den här tolkningen är den 

vidaste inom hermeneutiken, vilket innebär att den går att använda oberoende på vilken typ av 

källmaterial som används. Genom att använda denna tolkningslära så är det tolkningen som 

står i fokus och den förklarande delen av textens innehåll utesluts.42 Föregående metod 

kommer således att användas för att utföra en kvalitativ textanalys med utgångspunkt i 

hermeneutiska allmänna tolkningsläran. Med användning av denna metod har källmaterial 

bearbetats tre gånger, följt av tolkningar som skrivits ner. I sin tur har dessa tolkningar 

behandlats ytterligare för att få djupare förståelse samt analysera texten ännu en gång. 

Källmaterialet och analyserna har alltså behandlats flera gånger för att del för del kunna förstå 

                                                 
37 Ödman, Per-Johan (2007) Tolkning, förståelse, vetenskap. Hermeneutiken i teori och praktk. s. 11.  
38 Ibid. s. 29 f.  
39 Ibid. s. 75. 
40 Ibid s. 98 f.  
41 Ibid s. 103 ff.  
42 Westlund, Ingrid (2015) Hermeneutik. I Fejes, Andreas & Thornberg, Roberts (red) Handbok i kvalitativ 

analys. Liber AB. Stockholm.  
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helheten av textens budskap. Genom att läsa om och flera gånger återgå till ursprungskällan 

skapades ett större grepp om innehållet och bättre förståelse för att kunna utföra en analys.   

 

4.3 Avgränsning 

För att avgränsa undersökningen används en tematisk och kronologisk avgränsning. Ett tema 

med inriktning på demokratifostran har valts och i sin tur avgränsas nedslagen i den svenska 

historien ur ett kronologiskt perspektiv. Nedslagen är bestämda utifrån när nya läroplaner för 

grundskolan har framställts. Vidare har läroböckerna från folkskolan respektive högstadiet 

valts ut i anslutning till de utvalda läroplanerna för att få möjligheten att undersöka sambandet 

mellan dem. För att öka görligheten av att undersöka dessa källor under en begränsad tid 

begränsas antalet källor till fyra olika stadgor samt läroplaner och tre läroböcker med ett 

nedslag på cirka 40-50 år mellan upplagorna. För att avgränsa undersökningen ytterligare 

syftar den således till att analysera historieskrivningen av den svenska historien, samt att i 

läroplanerna göra ett urval för att analysera avsnittet om skolans värdegrund. Med detta urval 

så finns möjligheten att undersöka förändringen under 1900-talet.  

 

5. Bakgrund 

I följande avsnitt behandlas utvecklingen av den svenska skolan och de 

demokratiseringsprocesser som har präglat vårt land.  

 

5.1 Skolans utveckling under 1800 och 1900-talet 

Skolan i Sverige under 1800-talet präglades av de högre klassernas barn. Undervisning 

baserades utefter kön och klass, vilket innebar att flickor sällan fick någon undervisning och 

att endast pojkar från de högre klasserna hade råd att få privatundervisning eller gå i 

läroverken. Folkskolan etablerades 1842 genom folkskolestadgan och den obligatoriska 

folkskoleundervisningen blev början för staten att ta sitt ansvar för alla medborgares 

uppfostran och undervisning.43 Den nya folkskolan blev ett uppsving för den svenska skolan 

då den var tillgänglig även för de lägre klasserna. 44 Trots ökade möjligheter till utbildning 

skapades en tydlig klassindelning även inom folkskolan som kom att kallas fattigskolan på 

grund av att majoriteten kom från lägre klasser. Vidare delades undervisningen upp i två 

kurser, en normalkurs samt en minimikurs varav den senare var tillgänglig för de svagt 

                                                 
43 Richardson, Gunnar (2004) Svenska utbildningshistoria. Skola och samhälle förr och nu. s. 55 f. 
44 Ibid. s. 55 f.  
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begåvade, de fattiga och för flickor.45 Under 1800-talet växte även flickskolor fram, vilket 

ökade möjligheter till skolgång för flickor. Tidigare fick flickor främst lära sig 

husmoderskunskap, men i de växande flickskolorna kunde de utbilda sig mer inriktat på andra 

delar av arbetsmarknaden. Dessa skolor var dock dyra och blev därmed mestadels tillgängliga 

för de högre klasserna. 46 Flickorna hade fått bättre villkor för utbildning men trots detta så 

kunde flickskolan inte värderas i samma klass som pojkarnas utbildning, då de inte ansågs 

behöva samma teoretiska utbildning.47 

 

Kraven på utbildning inom arbetsmarknaden ökade under slutet av 1800-talet vilket kom att 

skapa problem, speciellt för kvinnor, för de lägre klasserna med låg utbildning. Lösningen på 

detta blev en sammanslagen skola som i början av 1900-talet inrättades i form av realskolan 

och den kommunala mellanskolan, öppen för alla oavsett kön eller samhällsklass. Den nya 

skolreformen skedde dock inte utan motstånd. Det ansågs både omoraliskt och opedagogiskt 

att ha samma undervisning för både flickor och pojkar.48 Ämnet kom att bli speciellt aktuellt 

under efterkrigstiden, då politikerna började tala om en demokratifostran som borde införas i 

skolan. Samundervisningen motiverades som positiv på grund av en ökad förståelse för 

respektive kön samt att en gemensam undervisning tvingade pojkarna att lära sig hyfs.49 En 

ytterligare skolreform skedde 1962 då realskolan, flickskolan och mellanskolan avvecklades 

och ersattes med dagens nioåriga grundskola. Den nya skolan blev obligatorisk och formad 

med samma villkor för alla, oavsett klass och kön. Genom denna utveckling hade skolan 

uppnått jämlikhet mellan könen i förhållande till utbildningsmöjligheter.50  

 

5.2 Sveriges sociala och politiska samhällsutveckling 

1800-talet präglades av ett familjeideal där mannen arbetade på gården, kvinnan tog hand om 

hushåll och barn. Slutet av seklet kom att förändra dessa ideal, då arbetsmarknaden började 

växa och männen fick arbeta utanför hemmet medan kvinnan ännu var stationerad i hemmet. 

Som ogift kvinna ökade möjligheterna till arbete under slutet på 1800-talet, främst inom den 

offentliga sektorn.51 De ökade arbetsmöjligheterna som kvinna var dock endast gällande som 

barnlös och ogift. Vid giftermål förväntades kvinnan överge sin karriär och överlämna 

                                                 
45 Larsson, Berit (1997) Ljus och upplyssning äfven för qvinnan.. s. 33 f. 
46 Schånberg, Ingela (2004) De dubbla budskapen. Kvinnors bildning och utbildning i Sverige under 1800- och 

1900-talen. s. 53 f.  
47 Ibid. s. 50 f.  
48 Richardson (2004) s. 126 ff.  
49 Ibid. s. 128 f.  
50 Ibid. s. 122 ff. 
51 Gustafsson, Harald (2007) Nordens historia. En europeisk region under 1200 år. s. 212 f.  
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försörjningen till mannen. Detta präglade i sin tur även kvinnans lön, vilken var betydligt 

lägre än männens. På så vis var männen ofta familjens överhuvud och den försörjande även i 

familjer där kvinnan var arbetande.52 Slutet av 1800-talet var även början på en tid då 

jämställdhet fick ökad uppmärksamhet. Kvinnan fick förbättrad arvsrätt och ogifta kvinnor 

fick full ekonomisk myndighet.53 Det politiska Sverige vid 1800-talets slut präglades av ett 

starkt uppsving för nationalismen. Den genuint svenska framställdes genom konstnärer och 

det fanns en stark strävan efter att bevara den gamla kulturen. Det svenska språket skulle talas 

inom kyrkan och i skolan och rasistiska tankar växte fram och skapade skillnader mellan de 

olika grupper som vid denna tid levde i Sverige.54 

 

De stora samhällsförändringarna växte fram under 1900-talet, varav 1921 års allmänna 

rösträtt för såväl kvinnor som män var en stor framgång.55 Mellankrigstiden i Sverige 

präglades av hög arbetslöshet och depression. Vändpunkten kom genom ett socialpolitiskt 

samarbete, vilket banade väg för det svenska folkhemmets utveckling.56 Socialdemokraterna 

tog ledning över det svenska samhället med Per Albin Hansson i spetsen. Genom folkhemmet 

strävade socialdemokraterna efter att bryta ner skiktindelningen i samhället och skapa mer 

jämlika villkor för alla. Det nya samhället skulle skapa bättre förutsättningar för kosthållning, 

förbättrade bostäder och en god hälsa.57  

 

I samband med andra världskriget skapades en samlingsregering där alla partier förutom 

kommunisterna ingick och med socialdemokraterna som fortfarande var i ledningen. Sverige 

kom att stå som det enda nordiska land som inte blivit nedbrutet av kriget på grund av landets 

neutralitetspolitik.58 Efterkrigstiden präglades av högkonjunktur och ett växande 

industrisamhälle. Allt färre blev kvar på landsbygden och istället växte de stora företagen. 

Infrastrukturen förbättrades genom motorvägar och samhället var i en växande fas. Den 

sociala välfärden ökade vilket därmed bidrog till fler kategorier av arbetskraft, speciellt inom 

serviceyrken, och mindre arbetslöshet. Den ökande efterfrågan på arbetskraft skapade 

möjligheten för allt fler kvinnor att arbeta och i sin tur ökade även behovet av 

                                                 
52 Ibid. s. 212 ff.  
53 Ibid. s. 222. 
54 Ibid. s. 233 ff. 
55 Ibid. s. 241.  
56 Ibid. s. 247 ff. 
57 Ibid. s. 253 ff.  
58 Gustafsson (2007) s. 269.  
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arbetskraftsinvandring.59 Högkonjunkturen fick sitt slut under 90-talet, då det svenska 

samhället påverkades av världsekonomin och arbetslösheten ökade drastiskt.60 

 

Ett nytt samhälle hade skapats under 1900-talet, där bättre jämställdhet hade vuxit fram 

mellan könsrollerna. Allt fler kvinnor nådde ut i arbetslivet och det blev vanligare för män 

och kvinnor och dela på bördan i hemmet. Nya lagstiftningar ledde till att legalisera 

samboförhållande och homosexuell sammanlevnad. Stora framsteg för kvinnans rättigheter 

och för sexualitet utan barnafödande skedde i samband med introduktionen av p-piller och 

lagen om abort.61 

 

6. Undersökning 

I följande avsnitt behandlas källmaterialet. Undersökningen besvarar en fråga i taget varav 

materialet analyseras i kronologisk ordning. 

 

6.1 Hur formuleras det demokratiska fostransuppdraget i folkskolestadgar och 

läroplanerna från 1897, 1921,  1962 och 2011? 

 

6.1.1 Folkskolestadgan 1897 

I 1897 års folkskolestadga baserades texten av 70 paragrafer som tillsammans beskrev hur 

folkskolan skulle styras. Stadgan visar tydligt fokus på att utvecklingen av skolan skulle ställa 

krav på landets utbildning. Folkskolor skulle finnas tillgängliga i fast position i 

kyrkoförsamling samt i alla städer och i flyttande form inom de områden där barnen inte 

kunde ta sig till skolan på grund av långa avstånd. Privat undervisning i hemmet godkändes, 

men kunskapen kontrollerades hos dessa barn och skulle jämställas med folkskolans krav.62 

Lärarnas huvudsakliga ansvar beskrivs utifrån att se till att barnen tar del av undervisningen 

när de får tillgång till den. Vidare skulle läraren upprätthålla ordning och ta ansvar för att 

fostra ungdomarna.63 Folkskolans läroämnen beskrivs som förbestämda i form av 

kristendomskunskap, modersmålet, matematik med bokföring, naturkunnighet med hälsolära, 

historia med statskunskap, geografi, teckning, sång och gymnastik. Det enda ämnet som 

                                                 
59 Ibid. s. 282 ff.  
60 Ibid. s. 284 f.  
61 Ibid. s. 291. 
62 Hall, B Rud (1924) Sveriges allmänna folkskolestadgar 1842-1921. s.  38 ff.  
63 Ibid. s. 41.  
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beskrevs som frivilligt var slöjd, där eleverna själva fick begära tillstånd och godkännande för 

sitt deltagande.64 

 

Följande citat är taget ur ett kapitel där lärarens befattning blev beskriven. ”Läraren bör i allt 

sitt förhållande så inom som utom skolan gifva sina lärjungar ett godt föredöme samt med flit 

och trohet fullgöra sina åligganden.”65 Här beskrivs alltså instruktioner för lärarens uppgift, 

varav fostrandet handlar om att som lärare vara en god förebild både inom och utanför skolan. 

Den ökade regleringen av skolan beskrevs vidare genom att alla barn mellan åldrarna 7-14 var 

förpliktade att gå i folkskolan.66 Kommande citat påvisar vilka krav som ställdes på och 

förväntades av eleverna som gick i folkskolan.  

 

Lärjunge vare pligtig att iakttaga ett sedligt och anständigt uppförande så inom som utom skolan, 

visa aktning och lydnad för sina lärare, med uppmärksamhet följa undervisningen, flitigt och 

noggrant fullgöra sitt arbete samt varsamt begagna skolans undervisningsmaterial och öfriga 

tillhörigheter.67  

 

Citatet ovan betonar att ett gott beteende hos eleverna var viktigt. Ett gott beteende beskrivs 

således med termerna aktning och lydnad, vilket tyder på att synen på en duktig elev 

präglades av ett gott beteende gentemot lärare och att man skötte sina uppgifter på ett 

ansvarsfullt sätt.  

 

Vad som inte alls kan finnas är ett innehåll för historieämnet. Den enda skriftliga information 

som förmedlas genom texten är att ämnet historia med inriktning på statskunskap är en del av 

de obligatoriska ämnena för folkskolans högre klasser.68 Vilken typ av undervisningsinnehåll 

som förespråkas framgår således inte och syftet med detta ämne är inte heller något som 

beskrivs i texten. Stadgan verkar mestadels vara ett medel för skola och lärare att arbeta 

utifrån med grundläggande arbetsuppgifter men är inte alls relaterad till hur de vill forma sina 

elever eller vilka kunskaper som ska vara en del av respektive ämne.  

 

Folkskolestadgan visar få inslag av någon form av demokratisk syn. Begreppet demokrati 

nämns inte alls i texten och få uttryck tyder på en demokratisk inriktning. Mestadels består 

                                                 
64 Ibid. s. 44. 
65 Ibid. s. 55. 
66 Ibid. s. 57. 
67 Ibid. s. 60.  
68 Ibid. s. 44. 
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texten av guidning för hur skolan skall gå till väga i olika situationer för anställning och 

vidare om hur läraren ska sköta sina arbetsuppgifter. Demokrati är således inte centralt i något 

avseende. Detta innebär att någon form av demokrati i bakgrunden av denna skrift inte kan 

avläsas.  

 

Sammanfattningsvis syftar stora delar av folkskolestadgan från 1897 till att vara som stöd för 

lärarna och för hur man skulle anställa lärare, respektive vilka krav som ställs på lärare och 

skolans funktion. Väldigt lite information och riktlinjer beskriver hur de ville utforma sin 

undervisning och vilka mål man ville uppnå, mer än vilka ämnen och att hur mycket tid som 

skulle läggas på undervisningen.69 Vidare så nämns inte begreppet demokrati och genom att 

avläsa innehållet så syns inte heller några antydningar på att stadgan ville främja 

demokratiska värderingar i sin undervisning.  

 

6.1.2 Folkskolestadgan 1921 

Folkskolestadgan från 1921 visar stora likheter med den tidigare upplagan. Stadgan präglas av 

ett innehåll som beskriver hur skolorna ska bildas, i vilka områden fasta skolor skulle finnas 

och hur undervisningen skulle utformas för de barn som hade långt till skolan.70 Dessutom 

visar det huvudsakliga innehållet likheter med tidigare upplaga. Kriterierna för anställning 

beskrivs, lärarens uppgifter utöver undervisningen samt kraven på lärarens prestation.71 Detta 

tyder på att stadgan ännu präglades av en karaktär där skolans anställningsprocess och 

lärarens arbetsuppgifter var centralt i innehållet.  

 

Den obligatoriska åldern för att infinna sig skolan beskrevs fortfarande mellan åldrarna 7-14 

följt av regleringar för elever som hade inhämtat för lite kunskaper respektive de elever som 

av olika anledningar vad tvungna att sluta skolan tidigare.72 Stadgan innehöll således mycket 

regleringar som beskrev hur skolan skulle agera vid respektive situation där en elev inte följde 

standardskolgången.  

 

Den väsentliga skillnaden i förhållande till föregående stadga är innehållet för 

undervisningsämnen. De obligatoriska ämnena beskrivs i form av kristendomskunskap, 

modersmålet, matematik med bokföring, naturkunnighet med hälsolära, historia med 

                                                 
69 Hall (1924) s. 38-71. 
70 Hall, B Rud (1924) Sveriges allmänna folkskolestadgar 1842-1921. s. 72 ff.  
71 Ibid. s. 85-101.  
72 Hall (1924)  s. 101-110 
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medborgarkunskap, geografi, tyska eller engelska språket, teckning, sång, gymnastik med lek 

och idrott, trädgårdsskötsel, slöjd och hushållsgöromål.73 Den förändring som är av intresse 

för undersökningen är benämningen av historieämnet. I 1921 års stadga hette ämnet historia 

med medborgarkunskap. Detta tyder på att en utveckling hade skett i förhållande till 

demokratiska värderingar samt att undervisningen hade gett utrymme för att undervisa sina 

elever i en demokratisk riktning. Det finns dock inget avsnitt i stadgan där innehållet för 

historieämnet presenteras, vilket även det visar likheter med den föregående stadgan.   

 

Sammantaget är stadgan baserade på regleringar av skola, anställning av lärare, regler för 

vilka barn som skulle undervisas och vilka ämnen som undervisningen var baserad på. Några 

demokratiska värderingar är svåra att finna i texten, men en antydning till den demokratisk 

inriktning finnes i ämnet historia med medborgarkunskap. Detta tyder på att en förändring 

mot en mer demokratiska vinkel av skolan hade skett.  

 

6.1.3 Läroplan för grundskolan 1962 

Läroplanen från år 1962 inledde sin upplaga med ett avsnitt där de tydligt beskrev 

grundskolans mål och riktlinjer. Fokus riktades mot den enskilda eleven i förhållande till 

skolans fostrande uppdrag. Skolan skulle genom läroplanen sträva efter att utveckla 

självständiga individer och betonar vikten av att se varje individ som en del av samhället och 

en medborgare.74 ”Individens behov och samhällets krav i olika avseenden är bestämmande 

för innehållet, formerna och organisationen av skolans verksamhet.”75 Vidare syftade 

läroplanen till att individen skulle få möjlighet att utvecklas genom olika arbetssätt som 

främjar individen samt följer samhällets utveckling. Skolan skulle i sin utveckling blicka 

framåt, vilket beskrevs genom följande citat:  

 

Skolan uppgifter måste fortlöpande omprövas, så att de ständigt hålles tidsenliga; skolans egen 

utveckling bör försiggå i takt med samhällets. Samspelet mellan skola och samhälle måste vara 

sådant, att skolan med sitt arbete icke blott fullgör en samhällsfunktion, som svarar mot samhällets 

aktuella behov, utan också på lång sikt blir en positivt skapande kraft i samhällsutvecklingen. Som 

samhällsinstitution har den i hög grad uppgiften att förvalta kulturarvet och att föra det vidare.76 

 

                                                 
73 Ibid. s. 84.  
74 Kungliga skolöverstyrelsen (1962) Läroplan för grundskolan 1962. s. 15 
75 Ibid. s. 13. 
76 Kungliga skolöverstyrelsen (1962) s. 14.  
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Således skulle skolan präglas av samhällets aktuella utveckling och blev därmed ett verktyg 

för framtida utveckling. Detta speglar att en liberal demokrati präglar läroplanen, då citatet 

beskriver hur skolan ansvar inte endast handlar om att undervisa och forma elever som är 

självständiga i sin egen person, utan att dem vidare blir en kraft för samhället både i aktuell 

tid men även för framtiden. Det grundläggande syftet kan således uppfattas genom att 

eleverna skulle formas som en tillgång för samhället, vilket påvisar att grunden i den 

demokratiska fostran tar utgångspunkt i den liberala demokratin.  

 

Fortsättningsvis formuleras betydelsen av att ge eleverna kunskap om relationen mellan 

individ och samhälle som en förutsättning för att utveckla goda samhällsmedlemmar. Det fria 

valet prioriterades i skolan, då eleverna skulle ha möjlighet att själva påverka sin utbildning. I 

läroplanen betonas vikten av elevens egna val, då följden av dessa beslut inte endast påverkar 

eleven själv utan även som medborgare i ett demokratiskt samhälle. Skolan skulle lära 

eleverna att känna ansvar för hur deras val kunde påverka samhället och ta ansvar för 

agerandet mot sina medmänniskor. Denna fostran skulle ge eleverna förutsättningar att inte 

bara leva och utvecklas i dagens samhälle utan i sin tur även vara redo att ta ansvar i 

framtidens samhälle i form av samhällsmedborgare och arbetare.77 Även här påvisar likheter 

med den liberala demokratin. Individens valfrihet förespråkas i läroplanen, men det fria valet 

måste tas med stort ansvar och med samhället i åtanke. Eleverna skall formas till 

ansvarstagande inte endast för sin egen utveckling utan för att vara en tillgång i framtidens 

samhälle.   

 

Skolan var en plats som skulle främja kvaliteter hos eleverna i form av att tänka självständigt 

och kritiskt, motstå tendentiös påverkan, att analysera och att jämföra och sammanfatta. 

Vidare förespråkades en god etisk fostran, där begrepp som tolerans, rättvisa, ärlighet och 

hänsyn framhävs. Läroplanen präglas i sin tur även av arbetsfostran. Eleverna skulle genom 

skolan få förståelse och förutsättningar för ett väl planerat och utfört arbete, samt synen på 

arbete i mer jämställd synvinkel där skolan ville införliva jämlika värderingar. Grunden till att 

rådande politiker ville prägla skolan med dessa olika begrepp och synsätt var för att skapa 

förutsättningar för eleverna att leva och verka i ett demokratiskt samhälle.78 Den liberala 

demokratin framställs tydligt i förhållande till begreppet arbetsfostran. Eleverna skulle fostras 

till goda och ansvarstagande individer som efter utförd skolgång kunde bidra till samhället 

                                                 
77 Ibid. s. 15. 
78 Kungliga skolöverstyrelsen (1962) s. 16 
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genom sitt arbete. Skolans utveckling i takt med samhället och värderingarna om att forma 

demokratiska medborgare kan sammanfattas genom följande citat.  

 

Samhällslivet i det demokratiska samhället måste utformas av fria och självständiga människor. 

Men friheten och självständigheten får inte utgöra självändamål: de måste vara grundvalen för 

samarbete och samverkan. Skolans sociala fostran skall därför grundlägga och vidareutveckla 

sådana egenskaper hos eleverna, som i en tid av stark utveckling kan bära upp och förstärka 

demokratins principer om tolerans, samverkan och likaberättigande mellan kön, nationer och 

folkgrupper. Att väcka respekt för sanning och rätt, för människors egenvärde, för människor 

okränkbarhet och därmed för rätten till personlig integritet är en huvuduppgift också för den 

sociala fostran, som skolans verksamhet skall omfatta.79 

 

Citatet ovan beskriver vikten i att eleverna själva skulle få göra val och agera självständigt, 

men betonar även att individens självständighet inte ska ta större plats än det gemensamma 

samhället, vilket visar tydliga drag av liberal demokrati. Det finns även antydningar till en 

libertär demokrati där individens frihet förespråkas, men det är i huvudsak den liberala 

demokratin som hägrar på grund av betoningen av samhällets utveckling.  

 

Läroplanen beskriver även skolans mål genom att elevernas ansvar och samhörighet skulle 

vidgas från familj och vänner till större samhällsbildningar. Genom denna utveckling så ville 

man utveckla kunskap och förståelse för fred mellan olika folk och vikten av goda relationer 

både nationellt och internationellt.80 Ovanstående stycke betonar värdet i att ge eleverna 

kunskaper och förståelse för andra människor samt vikten av att kunna agera och verka i 

samhället.  

 

Läroplanen från 1962 har olikt stadgan från 1897 en kursplan för historieämnet. I denna 

beskrivs hur undervisningen ska bedrivas och vilka aspekter och historiska skeden som ska 

prägla undervisningen. För undervisning på högstadiet fokuseras stor del med inriktning på 

historiska händelser från de senaste 150 åren. I år åtta så rymmer delar av undervisningen en 

politisk inriktning.81 Inriktningen på den svenska utvecklingen beskrivs enligt följande:  

 

Då det gäller den kulturella utvecklingen är det av vikt att belysa den inte bara inom exempelvis 

litteraturen, konsten och musiken utan att också följa den allmänna demokratiseringen, som lett inte 

                                                 
79 Ibid. s. 18.  
80 Ibid. s. 18. 
81 Kungliga skolöverstyrelsen (1962) s. 259 f.  
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endast till att allt fler människor fått rösträtt och därmed inflytande på det politiska livet utan också 

till att allt fler har fått möjlighet att höja sin utbildningsnivå och skaffa sig kunskaper.82 

 

Här betonas demokratiseringsprocessen som viktig för att få förståelse för den kulturella 

utvecklingen. Demokratiseringen blir således viktig i undervisning även utanför de politiska 

regleringarna. 

 

För årskurs nio skall undervisningen till stor del fokuseras på en mer global bild av världens 

historia. Gällande den politiska utvecklingen förespråkas en undervisning som går igenom 

historiens världsvälden och beskriver olika politiska system som har präglat världen så som 

romerska imperiet, den spanska stormakten, Napoleons statssystem, Hitlers rike och de 

dåvarande aktuella stormakterna. För att komplettera dessa kunskaper så anses det relevant att 

även undervisa om Sverige, vilket beskrivs genom följande citat; ”I den svenska historien blir 

det då naturligt att komplettera med ett studium av den inre politiska utvecklingen av 

kungamakt, herremakt och folkmakt.”83 Således beskriver läroplanen att politiska system ska 

prägla delar av undervisningen, varav Sveriges politiska historia anses ha en väsentlig plats i 

innehållet.   

 

Det är tydligt att vid denna tid hade utveckling inom den svenska skolan nått så långt att den 

demokratiska aspekten till stor del präglade skolan och den undervisning som skulle ske. 

Läroplanen präglades av en liberal demokrati där individens frihet förespråkades, men med 

betoning på fördelen för hur ansvarstagande elever kunde påverka samhället. Individen skulle 

alltså fostras till ansvarstagande och självständiga för att kunna bli en tillgång för samhället. 

Genomgående i läroplanen finns en tydlig inriktning mot den enskilde individen och dess 

utveckling till att bli en medborgare som kan leva och bidra till ett samhälle i snabb utveckling. 

En ständigt återkommande del av läroplanen är vikten av att skolan ska bidra till att utveckla 

självständiga individer med förmågan och viljan att arbeta och ta ansvar som 

samhällsmedborgare.  

 

6.1.4 Läroplan för grundskolan 2011 

Läroplanen för grundskolan 2011 är den läroplan som är aktuell i dagens skola. Denna inleds 

med tydlig inriktning på skolans demokratiska värderingar genom att tydliggöra att skolan 

                                                 
82 Ibid. s. 260.  
83 Ibid. s. 262. 
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vilar på demokratisk grund med utgångspunkt i skollagen. Dagens undervisning ska syfta till 

att främja individens egenvärde, integritet, frihet, alla människors lika värde, jämställdhet och 

solidaritet. Skolan ska genom sin undervisning motverka diskriminering på grund av kön, 

etnicitet, religion, sexuell läggning, könsöverskridande identitet, ålder, funktionsnedsättning 

eller någon form av kränkning. Läroplanen framhäver individens rätt att vara sig själv och 

utvecklas utan risk att bli utsatt för kränkningar. 84 ”Skolans uppgift är att låta varje enskild 

elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa 

i ansvarig frihet.”85 Individen beskrivs således som väldigt centralt i dagens aktuella läroplan i 

förhållande till dem demokratiska värderingarna. Detta visar på en liberal demokrati men med 

inslag av en libertär demokrati då denna läroplan olikt den föregående präglas mer av den 

individuella friheten och rätten att få vara sig själv och utvecklas efter sina egna villkor och 

åsikter. Individens egenvärde och integritet är två begrepp som tydligt betonar intresset av att 

ge eleven rätten och möjligheten att själv utvecklas utifrån egna villkor.  

 

Dessutom förespråkas den kulturella mångfalden i vårat växande samhälle. Skolan skall 

förmedla vikten av och utveckla förmågan att leva i en kulturell mångfald och förståelse för 

de värden som detta samspel medför. Skolan vill utveckla kunskaper hos den enskilda 

individen som skapar förståelse för andra och förmågan att leva sig in i andras livssituationer. 

I sin tur beskriver läroplanen att eleverna skall ha möjlighet att uttrycka sina åsikter och att 

detta ska uppmuntras.86 I detta avseende finns det antydningar till att en mångkulturell 

demokrati speglas i dagens läroplan. Värdet av en mångkultur betonas och det ligger stort 

värde i att eleverna utveckla förståelse och medkänsla för andra människor i olika situationer i 

livet. Det tyder på att i dagens politiska vilja har utvecklats mot en mer mångkulturell 

demokrati där värdet av olika kulturer förespråkas, vilket i sin tur speglar skolans utveckling. 

 

Mänskliga rättigheter framhävs som ett tydligt tema genom läroplanen, varav jämställdheten 

betonas. Flickor och pojkar ska följaktligen behandlas utifrån samma villkor och 

förutsättningar.87 

 

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på vilket 

flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem, 

                                                 
84 Skolverket (2011) Läroplan för grundskolan 2011. Skolverket. s. 1.  
85 Ibid. s. 1. 
86 Ibid. s. 1. 
87 Skolverket (2011)  s. 2.  
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bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar 

för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och 

utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet.88 

 

Det är tydligt att de demokratiska värderingarna framhålls i denna läroplan. Citaten ovan 

betonar skolans roll i att arbeta för ett mer jämställt samhälle där kön inte ska påverka vilka 

bemötande eleverna får. Även här betonas en tendens av libertär demokrati, då individens 

frihet förespråkas.  

 

De demokratiska värderingarna i dagens skola skall enligt läroplanen inte enbart genomsyra 

kunskapsinnehållet utan även prägla formen av undervisning i form av demokratiska 

arbetsformer. Detta beskrivs som förberedande för eleverna att kunna ta ett aktivt ansvar i sitt 

deltagande i samhällslivet. Dessutom ska eleverna ges valmöjligheten att själva forma sin 

utbildning genom att välja ämnen och så vidare, vilket syftar till att skapa ett 

ansvarskännande. Skolans uppdrag beskrivs således genom målet om att skapa självständiga 

och ansvarstagande individer som är förberedda på att verka i samhället. Eleverna ska kunna 

leva och anpassa sig i det utvecklingssamhälle vi lever i idag.89 I detta avsnitt framställs den 

liberala demokratin som central. Det är viktigt att ge eleverna möjlighet att bli självständiga 

och känna ansvar, vilket även ämnar leda till ett ansvar som en god samhällsmedborgare.  

 

Genom historieämnet syns i dagens aktuella läroplan tydliga riktlinjer som baseras på skolans 

demokratiska värderingar. Ämnet historia syftar till att ge eleverna kunskaper om det 

förflutna, för att kunna förstå nutiden och skapa förutsättningar för en god framtid. Ämnet 

syftar även till att ge eleverna en utvecklad förståelse för andra kulturer samt kunskap om 

kvinnan och mannens förflutna i förhållande till livsstil och förutsättningar i samhället.90 

Historieämnet i dagens skola är präglat av ett syfte som grundar sig i förståelse för det 

förflutna. Genom att ge eleverna kunskaper om vår historia så skapas förutsättningar för en 

djupare förståelse för dagens samhälle som vidare syftar till att leda till att eleverna bli goda 

medborgare och medmänniskor i framtiden. Ämnet verkar således syfta till att forma elever 

som kan leva i ett samhälle i samband med andra människor från olika kulturer och 

tillsammans utveckla ett hållbart samhälle.  

 

                                                 
88 Ibid. s. 2. 
89 Ibid. s. 2. 
90 Skolverket (2011) Kursplan historia. s. 1.   
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Likt läroplanen från 1962 präglas även denna av en tydlig demokratisk inriktning där 

individen står i centrum för undervisningen. Vidare så har den kulturella mångfalden fått 

större plats i läroplanen, där eleverna skall lära sig vikten av mångkultur och hur det påverkar 

samhället i positiv riktning. Läroplanen betonar även rätten att få vara sig själv utan att bli 

kränkt och vidare även jämställdheten mellan kvinnor och män.  

 

6.1.5 Sammanfattning 

Undersökningen av de fyra läroplanerna visar att en märkbar utveckling inom skolväsendets 

syn på demokratifostran har skett under 1900-talet. 1897 års folkskolestadga innehöll främst 

beskrivningar av hur skolan skulle styras och vilka lärare som blev rekryterade. Synen på 

fostran beskrevs i form av ett gott uppförande och goda insatser vid lektionerna. Eleverna 

skulle fostras till att kunna uppföra sig bra inför sin omgivning, med fokus på vuxna, samt 

utföra sina uppgifter med noggrannhet. En mindre förändring hade skett i utvecklingen av 

1921 års folkskolestadga, där den främsta förändringen präglades av tillägget av 

medborgarkunskap. Genom detta tillägg skedde en förändring mot en mer demokratisk 

inriktning i skolan. Läroplanen från 1962 visar en stor utveckling, då läroplanens yttersta 

innehåll präglades av den enskilda individen och dess utveckling för att kunna agera och ta 

ansvar i samhället. Vid denna tid skulle skolan präglas och utvecklas i takt med att samhället 

förändrades, vilket innebar att skolan hade utvecklat en viktig roll för fostrandet av 

ansvarstagande medborgare med en drivkraft för att arbeta för det gemensamma samhället. 

Utvecklingen fram till 2011 visar att demokratifostran idag är central i skolans undervisning. 

Läroplanen präglas av att forma en skola där alla har samma rättigheter och möjligheter. 

Vikten av ett jämställt samhälle har vuxit fram, där skolan har fått en stor roll i fostrandet av 

dagens barn och unga för att skapa demokratiska medborgare. Vidare har mångkultur fått en 

mer central plats i läroplanen och vikten av en mångkultur förespråkas.  

 

6.2 Hur har innehållet om de svenska maktförhållandena förändrats i 

historieläroböckerna? 

 

6.2.1 Lärobok i historia för folkskolan (1919) 

Denna lärobok präglas till stor del av Sverige och den svenska historien. Endast en avskild del 

i slutet av boken är ägnat åt så kallad allmän historia där omvärldens historiska skeenden 

beskrivs. Boken är inte strukturerad efter kapitel eller teman utan beskriver den svenska 

historien utifrån ett kronologiskt perspektiv. Utifrån dessa förutsättningar kommer analysen 
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att börja vid beskrivningen som börjar vid slutet på 1400-talet och som beskriver 

maktutvecklingen i Sverige fram till aktuell tid.  

 

Läroboken beskriver med mycket detaljrik berättarkaraktär Sten Sture den äldre, Svante 

Nilsson Sture och Sten Sture den yngre. Författaren beskriver ingående hur striderna gick till 

och vem som tog över efter den andres död. Konflikten med den danske kungen Kristian den 

andre beskrivs, varav Stockholms blodbad är en central händelse. Vidare kommer Gustav 

Vasa och hans kontakt med dalkarlarna in i bilden. Hur han fick stöd att kämpa mot Kristian, 

upplösningen av Kalmarunionen och hur Gustav Vasa 1523 kröntes till kung.91 Innehållet 

präglas av en nationalistisk karaktär, där kungarna och den svenska makten är central i varje 

berättelse.  

 

Den nya tiden är benämningen på 1500-talet och reformationen som kom att ske med Gustav 

Vasa vid makten och som tog efter Martin Luthers tro om att förändra kyrkan och därmed 

leda mer inkomster till kronan. I samma avsnitt behandlas även bondeupproren som präglade 

denna tid. Missnöjet gentemot kungen och den nya läran skapade uppror, varav dalkarlarna 

beskrivs som de största motståndarna mot kronan. Daljunkerns uppror, klockupproret och 

Dackefejden beskrivs i texten. Ett centralt innehåll av beskrivningen av Gustav Vasas tid är 

den ökade pressen på bönderna på grund av ökade skatter, samt hur kungen skapade missnöje 

hos folket samtidigt som han själv samlade på sig rikedomar på andras bekostnad. Gustav 

Vasa införde arvrike och det följande avsnittet behandlade således Vasas sönder och deras 

maktpositioner, konflikter mellan bröderna och därmed en beskrivning av Linköpings 

blodbad.92 Prägeln på detta avsnitt uppmärksammas inte enbart genom kungamakten och dess 

utföranden utan även det motstånd som kom från övriga delar av befolkningen. Trots att större 

plats ges åt böndernas situation så syns fortfarande en klar inriktning mot ledande 

maktposition.  

 

Den svenska stormaktstiden beskrivs utifrån Gustav II Adolf och de krig som i stort präglar 

denna tid, varav det trettioåriga kriget tar en väsentlig plats i texten. De olika slagen beskrivs 

med en tydlig berättarkaraktär och innehåller mycket detaljer i både vad som sades och vad 

som gjordes, vilket tydligt kan beskrivas genom citatet nedan. 93 

                                                 
91 Rydfors, A (1919) Lärobok i historia för folkskolan.  s. 68-74.  
92 Ibid. s. 75-94.  
93 Rydfors (1919) s. 95-101. 
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Karl den nioende hade tidigt märkt, att det var gott gry i hans son Gustav Adolf. En gång, när pilten 

var ute på ängen och tillsades att akta sig för ormar, svarade han: ”Ge mig en käpp; jag kan väl slå 

dem ihjäl!” — Och fadern, som hörde sonen käcka svar, log däråt och sade: ”Tro inte, att han är 

rädd!”94 

 

Citatet ovan visar vilken karaktär som präglar denna lärobok. Författaren är väldigt berättande 

i sitt uttryck och beskriver gärna händelser i detalj och refererar till citat taget från den 

beskrivna tiden.  

 

Vidare beskrivs inte bara Gustav II Adolfs död vid slaget i Lutzen utan även hans inverkan på 

det politiska systemet och skapandet av en riksdag med de fyra stånden.95 Slutet av det 

trettioåriga kriget speglas genom westfaliska freden och vidare hur tronen togs över av 

drottning Kristina. Författaren beskriver hur hon slösaktigt adlade folk och gjorde av med 

stora delar av kronans rikedomar. Upplägget av boken är fortsättningsvis densamma, där 

författaren tar upp Sveriges kungar i form av Karl X Gustav, Karl XI och 

förmyndarregeringen, Karl XIIs stupande i Norge och slutet på stormaktstiden.96 I delen om 

frihetstiden så tar författaren upp Ulrika Eleonora, Fredrik I, Adolf Fredrik och Gustav III. 

Vidare beskrivs även det nya statsskick som inrättades efter Karl XII död i form av 1720 års 

regeringsform. Den nya grundlagen bestämde att makten om lagar och skatter låg hos 

riksdagen och inte hos kungen. Rådande politik under 1700-talet beskrivs med Arvid Horn 

och motståndarpartiet hattarna som centralt innehåll.97 Innehållet genom hela boken präglas 

till stor del av betoning på kungamakten och dess agerande. Under krigsdrabbade tider 

beskrivs kungen insatser i många olika slag som Sverige var delaktiga i. Det är nationen som 

står i centrum för boken och den ständiga förändringen av Sveriges makthavare både i kunglig 

bemärkelse och i en lagstiftande form är av betydande del i texten. Vad som inte betonas lika 

ingående är de sociala förhållanden som spegla de olika tiderna. 

 

Gustav III blev dödad på en maskeradbal och den nya kungen Gustav IV Adolf beskrivs som 

ung och envis men inte så förstående av följden av sina beslut.98 Författaren fortsätter således 

                                                 
94 Ibid. s. 95. 
95 Ibid. s. 101 ff.  
96 Ibid. s. 107- 126.  
97 Ibid. s. 127 ff.  
98 Rydfors (1919) s. 143. 
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att med sin berättande och detaljerade karaktär beskriva hur de svenska konungarna tog sin 

plats på tronen och vilka samhällsutvecklingar som präglade dess tid.  

 

1800-talet beskrivs som en utveckling i samhället, där folkskolor växte fram, infrastrukturen 

utvecklades och riksdagen bildades om. Tvåkammarriksdagen infördes och ståndsriksdagen 

avvecklades med motiveringen av att stånden skapade ojämlikhet bland folket. Författaren tar 

vidare upp framväxten av Lantmannapartiet, vilket präglades av män från andrakammaren i 

riksdagen.99 Författaren tar i slutet av avsnittet om den svenska historien även upp framväxten 

av arbetarrörelsen, kvinnorörelsen, nykterhetsrörelsen, införandet av folkpension samt 

Sveriges position under världskriget.100 Framställningen av den senare delen av historien är av 

mindre berättande karaktär och präglas mer av en informativ beskrivning av de olika 

situationer som kom att förändra det svenska samhället.  

 

För att summera läroboken så behandlar den alla kungligheter som styrt Sverige. Författaren 

har en tydlig berättande karaktär och beskriver ofta hur kungarna är eller inte är omtyckta av 

folket, vad de har åstadkommit och hur de har påverkat landet. De varierande svenska 

maktförhållandena är hela tiden centralt, men med en karaktär som präglas av betydande 

individer då dessa tar väldigt stort plats i texten. De sociala förhållanden som präglade olika 

tidsperioder är uteslutande av mindre värde och ges inte speciellt stor plats i texten.  

 

6.2.2 Genom tiderna – del 3 G (1965) 

De avsnitt som präglas av svensk historieförmedling behandlar dels maktförhållanden i 

Sverige från medeltiden fram till den aktuella tidpunkten då boken skrevs och dels ett avsnitt 

av framväxten av det svenska näringslivet. För att besvara frågan kommer den första av dem 

två att analyseras.  

 

Kapitlet som beskriver Sveriges förändrade maktförhållanden har benämningen Kungamakt, 

herremakt och folkmakt i Sveriges historia.101 I detta avsnitt beskrivs hur det svenska 

samhället sedan medeltiden har präglats av olika typer av maktförhållanden i form av 

kungamakt, herremakt och folkmakt. Avsnittet behandlar medeltiden och beskriver denna 

period som en maktkamp mellan kungar och stormännen. Utveckling skedde och riket blev 

                                                 
99 Ibid. s. 143- 163.  
100 Ibid. s. 172 ff.  
101 Kahnberg, Alf, Lindberg, Gösta och Sjöstedt Lennart (1965) Genom tiderna 3 G. s. 124.  
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allt mer enhetligt genom Magnus Erikssons allmänna landslag, vilket gav kungen större makt. 

I samband med kungens ökade makt ökade även behovet av stormän som hjälp till kungens 

beslutande. Detta beskrivs ha påverkat att herremakten i sin tur också växte sig starkare. 

Vidare skildras medeltidens sista period som en tid då folkmakten växte fram. Vid konflikter 

med andra länder så var det de lägre ståndens män som skulle rycka ut i krig, vilket skapade 

ett behov av att ha borgare och bönder på sin sida. Författaren beskriver hur det vid denna tid 

skapades en riksdag där även de lägre skikten kallades till möten, vilket ökade folkmakten i 

Sverige.102 Detta avsnitt i boken vill förmedla kunskap om de förändringar som har skett i 

maktförhållandena i Sverige. Det som betonas är i vilken form makten behåller sig i olika 

tider samt att beskriva hur mycket makt respektive samhällsgrupp hade. Olikt den föregående 

läroboken framhålls inte varje kung i denna lärobok. Istället är det den förändring som sker i 

förhållande till maktperspektivet som betonas och inte kungen i sig.  

 

Den tidigmoderna tiden präglas i boken av en beskrivning av den starka kungamakt som växte 

fram. Vidare hur riksrådet försvagades på grund av mängden dödade under Stockholms 

blodbad, vilket utnyttjades av Gustav Vasa som tog sin plats som en mer enväldig kung. 

Under Gustav Vasas ledning av Sverige så beskrivs hur kungamakten stärktes genom ett 

övertagande av stora delar av kyrkans ägor samt införandet av arvsrike. Vidare tas 

bondeupproren upp i förhållande till den ökade kungamakten. Vad som fortsättningsvis 

behandlas är hur förändringar mellan kungamakt, herremakt och folkmakt förändrades genom 

Lidköpings blodbad, vidare under Gustav II Adolfs tid samt drottnings Kristinas 

förmyndarskap där adeln hade den stora makten.  Den totala kungamakt som inrättades när 

Karl XI kom till makten betonas.103 Vid författandet av denna tidsperiod så betonas 

kunganamnen mer i samband med de förändrade maktförhållandena. Tidigmodern tid 

präglades av kungamakt, vilket förklarar betoningen på just kungar i texten. Författarens 

prägel på texten visar en mer informerande historieskrivning än föregående bok som var av 

mer berättande karaktär. Vad som betonas är vilka olika samhällsgrupper som hade den 

aktuella makten vid olika tidpunkter.  

 

1700-talet beskrivs i sin tur som frihetstiden, då kungamakten var kraftigt förminskad och 

istället präglades av konflikter mellan råd och riksdag. Riksdagens kom att leda landet och en 

form av herremakt växte fram. Vad som tas upp är hur landet styrdes av adeln, prästerskapet 

                                                 
102 Ibid. s. 124 ff. 
103 Ibid. s. 127 ff.  
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samt borgare medan bönderna helt stod utanför beslutandet. Kungamakten växte dock 

återigen under slutet på 1700-talet då Gustav III tog över rådets ansvar och fick större 

inflytande. Med stöd från bönderna utförde kungen en statskupp där adeln fick minskade 

privilegier, vilket gynnade kungen och i sin tur även bönderna. Rådet, herremaktens främsta 

organ, avskaffades.104 I detta avsnitt betonas skillnaden mellan de fyra stånden och hur detta 

präglade maktfördelningen i samhället. Det fortsatta temat är genomgående präglat av 

varierade maktförhållanden.  

 

Avsnittet som presenterar 1800-talet beskriver hur det Gustavianska enväldet avskaffades och 

hur följande kungamakt, Karl XIV Johan, började få allt mer kritik riktad mot sig. Liberalerna 

ville förstärka makten hos riksdagen och i sin tur avveckla ståndsindelningen. Förändring i 

liberal riktning kom att ske i samband med den liberala Oskar I. Förändrade maktförhållanden 

fortsatte i form av ökad makt åt statsråd och riksdag under Karl XV tid. Sveriges styrande var 

på väg mot parlamentarism, varav kungamakten återigen gick tillbaka. Nästa steg blev 

avskaffandet av ståndsriksdagen 1865 och en strävan efter mer jämlikhet bland folket. Vid 

denna tid hade kvinnor ingen rätt att rösta, då endast män med en viss inkomst hade denna 

möjlighet.105 Här speglas historien genom politiken snarare än genom sittande kung. Det är 

den politiska inverkan på maktförhållandena som betonas och vidare även de sociala 

förutsättningar som hägrade på 1800-talet. Den liberala utvecklingen betonas som positiv och 

den politiska utvecklingen framställs som framgångar.  

 

Det sista avsnittet behandlar demokratins framväxt i Sverige. Här beskrivs hur dagens 

riksdagspartier växte fram och hur pressen på allmän rösträtt ökade. Författaren tar upp hur 

det 1909 infördes rösträtt för alla män och så sent som 1921 fick även kvinnor rösta. Sverige 

beskrivs ha blivit en demokrati. Vidare skildras hur riksdagen var landets styrande och 

herremakten hade vid denna tid försvunnit helt liksom kungamakten lämnade över till 

riksdagen 1917. Slutligen så beskrivs den aktuellt styrande situationen, där Sverige i över 40 

år har präglats av en parlamentarisk demokrati. Beslutandet beskrivs ha lämnats till statsråden 

och inte kungen, samt att regeringen bildas utefter styrkan hos respektive parti. Styrkan 

baseras efter resultatet i allmänna val, där det är folket som avgör.106 Avsnittet om demokratin 

betonas i ett eget stycke i boken. Det som framhävs är den politiska förändringen med 

                                                 
104 Kahnberg, Lindberg & Sjöstedt (1965) 132 ff.  
105 Ibid. s. 135. 
106 Kahnberg, Lindberg & Sjöstedt (1965) s. 137 ff.  
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framväxten av partier samt hur de sociala förutsättningarna förändrades i förhållande till 

rösträtt. Vad som inte beskrivs i texten är de rörelser som växte fram i slutet på 1800-talet och 

början på 1900-talet. Detta tyder på att de politiska förändringarna betonas mer än de sociala 

aspekterna i demokratins framväxt. Författarna har alltså gjort ett urval där den politiska 

makten och utvecklingen mot en demokrati betonas men där individens och folkets utveckling 

inte får samma utrymme. Folkmakten betonas visserligen, men det är den politiska 

utvecklingen som präglas genom stora delar av kapitlet.  

 

Sammanfattningsvis behandlar läroboken de förändrade maktförhållandena från medeltiden 

fram till den aktuella tiden. Slutdelen av kapitlet handlas således om vägen till demokrati och 

utvecklingen till det samhälle som präglade tiden då boken skrevs. Det som betonas är den 

politiska aspekten och dess inverkan på samhället. Vad som inte betonas lika starkt är den 

sociala utveckling som skedde i samband med de förändrade maktförhållandena och 

framväxten av demokratin.  

 

6.2.3 Levande historia 7-9 (2011) 

I läroboken som är anpassad för dagens läroplan så finns tre kapitel som behandlar Sveriges 

historia varav dessa benämns som ”Sverige blir ett industriland”107, ”Maktkamp i Sverige”108 

samt ”Ett sekel i Sverige” 109. Det område som har valts att analyseras är maktkampen i 

Sverige.  

 

Kapitlet är indelat i fyra delar, varav den första delen inleds med en introduktionstext där en 

kort sammanfattning av övergången till en demokrati beskrivs. Vidare beskrivs hur arbetarna 

hamnade i konflikter med arbetsgivarna under slutet på 1800-talet. Minskad försäljning av 

varor ledde till minskad lön för arbetarna. Följden av denna process beskrivs genom strejk. 

Regeringen stod på arbetsgivarnas sida, vilket kom att tvinga tillbaka arbetarna. Arbetarna 

förlorade den kampen, men började istället organisera sig i fackföreningar med inriktning på 

specifika yrken. Fackföreningarna syftade till att kämpa för högre löner och bättre arbetstider. 

Fackförbunden kom 1898 att tillsammans bilda LO, Landorganisationen. Även arbetsgivarna 

gick samman och skapade och bildade 1902 SAF, Svenska Arbetsgivareföreningen. Vidare 

beskrivs storstrejken som skedde 1909, då arbetsgivarna sänkte lönerna och arbetarna valde 

                                                 
107 Hildingson, Kaj och Hildingson, Lars (2011) Levande historia 7-9. s. 256. 
108 Ibid. s. 292. 
109 Ibid. s. 428. 
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att strejka. Strejken ledde till att nästan 300 000 arbetare inte gick till jobbet och stora delar av 

landets produktion stod still. Slutligen hade inte arbetarna råd att strejka och tvingades gå 

tillbaka till arbetet. Strejken hade ingen vinnare och både LO och SAF ville i framtiden 

undvika liknande dyra händelser.110 I detta avsnitt så är det den sociala förändringen som 

beskrivs. Texten beskriver hur arbetarnas förhållanden försämras och hur efterföljande 

process gick till. Det är inte de politiska förändringar som betonas, utan snarare arbetarnas 

och arbetsgivarnas agerande i samhällsutvecklingen. Detta visar att betoningen i läroböckerna 

har utvecklats till att bli allt mer inriktad på individens utveckling för att förbättra sina 

förutsättningar snarare än hur politiken förändrades.  

 

Nästkommande del behandlar kampen för allmän rösträtt. Liksom i föregående lärobok så 

beskrivs det hur rätten att rösta begränsades till dem med hög årsinkomst och att kvinnorna 

inte fick rösta alls. Valet av riksdagen ledamöter skedde alltså utifrån röster från industriägare, 

köpmän och rika bönder. Detta ledde till att de med lägre inkomst inte hade möjlighet att rösta 

in ledare som kan föra en politik till deras förmån. Förändringen mot ett demokratiskt 

samhälle beskrivs i samband med den ökade värnplikten som infördes i början av 1900-talet. 

Den militära övningstiden hade ökat från 90 dagar till 240 dagar, vilket ökade kampen för 

allmän och lika rösträtt. Motiveringen handlade om att de ansåg att om alla hade samma 

skyldigheter så borde de även ha samma rättigheter. Förändring skedde och 1909 fick alla 

män över 24 år rösta, men trots detta bestod stora klasskillnader. Männen hade beroende på 

inkomst fler eller färre antal röster. 111 Som läsningen föreskriver så är det individens och 

samhällsgruppernas möjligheter i samhället som framställs i detta avsnitt. Vad som betonas är 

medborgarnas skyldigheter i förhållande till deras rättigheter. De aktuella samhällsklasserna 

speglas och presenteras i förhållande till hur dessa påverkar varje individs möjligheter att 

påverka samhällsförändringen i politisk mening.  

 

Kvinnornas kamp för rösträtt beskrivs som en kamp av just kvinnan själv, där det beskrivs hur 

de själva fick föra sin talan för ökade rättigheter. Vidare beskrivs även matbristen som skedde 

under första världskriget och hur detta samt kvinnornas rösträtt kom att bli huvudfrågor i 

riksdagsvalet 1917. Den sittande högerregeringen ersattes av liberalerna och 

socialdemokraterna vilket skapade parlamentarism i Sverige. Den nya regeringen lagstadgade 

1921 om allmän rösträtt för såväl män som kvinnor. Socialdemokraterna kämpade i sin tur 
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även för åttatimmars arbetsdags och mer rättvisa lagar där en högre inkomst skulle leda till 

högre skatter.112 Även i detta avsnitt så är det utvecklingen för individen som ligger i fokus. 

Texten betonar de förändringar som skapade med jämställda villkor dels mellan 

samhällsklasserna och dels mellan könen. Den politiska utvecklingen framhävs och vidare 

betonas även hur dessa förändringar kom att sträva efter mer jämlika villkor i samhället.  

 

Den tredje delen behandlar och beskriver de politiska partiernas framväxt. I boken beskrivs 

socialdemokraterna, kommunisterna, bondeförbundet, liberalerna och högern, dess framväxt 

under slutet på 1800-talet respektive början på 1900-talet. Till varje parti finns tillhörande 

valaffisch från början på 1900-talet. Del fyra, som även är den sista, beskriver framväxten av 

folkrörelserna i Sverige. Avsnittet behandlar nykterhetsrörelsen och frikyrkornas framväxt i 

samband med skapandet av nya vägar inom religionen. Missnöjet av statskyrkan ledde till 

skapandet av frikyrkor. Vidare så beskrivs hotet mot folkhälsan på grund av stort intag av 

brännvin och framväxten av nykterhetsrörelsen. Framväxten av kvinnorörelsen grundade sig i 

de få rättigheter man hade som kvinna under 1800-talet. Vid den tiden var kvinnan omyndig 

och kvinnans pappa eller man var bestämmande över kvinnan. Detta beskrivs som grunden till 

skapandet av kvinnorörelsen.113 Den tredje delen av kapitlet är den enda som mer ingående 

beskriver den politiska utvecklingen i Sverige. Betoningen i den sista delen återgår dock till 

att framhäva de sociala förhållanden som förändrades genom bildandet av olika rörelser. Det 

finns en betoning på att framhäva individens förutsättningar och framväxten av olika medel 

som folket använde sig av för att förbättra sin egen situation i samhället.  

 

Denna bok började beskriva framväxten av demokrati med start på 1800-talet. Kapitlet 

behandlar arbetarrörelsen, den allmänna rösträtten, grundandet av dagens politiska partier och 

bildandet av landets folkrörelser. Det finns en tydlig röd tråd där Sveriges stora politiska 

utvecklingar ges plats på vägen fram till dagens demokrati, men det är den sociala 

utvecklingen som betonas. Vad som tydligt beskrivs är hur individens och gruppernas 

förutsättningar i samhället har förändras i förhållande till införandes av rösträtt och 

utvecklingen av olika rörelseorganisationer som strävade efter bättre villkor för individen 

samt samhällsgrupper. 
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6.2.4 Sammanfattning 

Analysen av de tre olika läroböckerna visar att det har blivit en stor förändring både i vilket 

sätt de svenska maktförhållandena framställs av författaren, vilket innehåll som framställs 

samt vilket inriktning texten har tagit. Analysen visar på en utveckling där läroböckerna har 

gått från en berättande karaktär med nationalistiska drag i form av tydlig framskrivning av 

kungar och tillhörande krig, till att präglas av en större betoning på de politiska förändringar 

som skett i form av förändrade maktförhållanden. Slutligen så visar en lärobok från dagens 

skola att det idag snarare är den sociala utveckling som betonas i form av individens 

förbättrade villkor i form av rösträtt och framväxten av rörelser i strävan mot bättre villkor. 

Jämställdheten betonas mer i de senare böckerna, både i förhållandet mellan olika 

samhällsklasser och i den sista boken även med betoning på jämställdhet mellan könen. 

Resultatet är baserat på urvalet av läroböcker till denna undersökning, vilket därför innebär att 

utfallet hade kunnat bli annorlunda vid analys av andra böcker samt om fler böcker hade 

behandlats.  

 

6.3 Vilka samband syns mellan de förändringar som sker i läroplanerna samt 

läroböckerna? 

 

6.3.1 Folkskolestadgan 1897 och lärobok från 1919 

Analysen av folkskolestadgan från 1897 visade att det endast fanns få inslag av demokrati. 

Genom analysen hittades inte något material i texten som kan tolkas som en demokratisk 

synvinkel som tas hänsyn till i skolan och undervisningen. Detta visar likheter med läroboken, 

som med sin berättande karaktär och med en mer nationalistisk synvinkel. Läroboken präglas 

av kungar, beskrivning av olika krig som Sverige var involverat i och de olika 

maktförhållanden som förändrades vid olika tidpunkter. Någon demokratisk aspekt kan inte 

avläsas i detta innehåll heller. Undersökningen av folkskolestadgan och läroboken visar 

således samband mellan de båda i form av att båda visar på en avsaknad av den demokratiska 

aspekten. I folkskolestadgan så hittades inget material som beskrev vilket innehåll som skulle 

prägla historieämnet och därmed kan inte heller några slutsatser dras om hur innehållet följer 

stadgans instruktioner.  

 

6.3.2 Läroplan för grundskolan 1962 och lärobok från 1965 

I jämförelsen mellan läroplanen från 1962 och läroboken från 1965 så kan ses tydliga likheter 

i respektive innehåll. Läroplanen präglades av en liberal demokrati. Undervisningen och 
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fostran i skolan skulle ge varje elev förutsättningar att utvecklas till att bli självständiga och 

ansvartagande individer. Syftet var vidare att de skulle utveckla dessa egenskaper inte bara för 

sin egen skull och sin egen frihet utan även för att kunna leva och ta ansvar i det aktuella 

samhället. Eleverna skulle genom att utvecklas som individer lära sig att ta ett ansvar som 

skulle vara till nytta för samhället och dess vidare utveckling. Detta visar stora likheter med 

innehållet i läroboken, som präglas av en politisk betoning på den samhällsutveckling som 

beskrevs i boken. Utvecklingen beskrevs via aktuella makthavare, hur riksdagens utveckling 

såg ut, vilka politiska partier som växte fram och ett genomgående tema för texten var alltså 

den politiska utvecklingen med betoning på växlande maktförhållanden. I läroplanen var det 

individens ansvar för samhällets bästa som skrevs fram, medan det i läroboken var politikens 

inverkan på samhällsutvecklingen som gavs mest utrymme.  

 

I läroplanen så gavs utrymme för individens valmöjlighet och rätten att får göra val anpassat 

efter egna intressen. Vidare så anses dessa val tas med ansvar för dess inverkan på samhället. 

Detta kan tolkas som att den individuella friheten inte skulle gå före samhällets bästa. Den 

individuella överspeglas följaktligen av samhällets bästa, vilken även det visar likheter med 

läroboken. I boken så ligger den största betoningen på politisk utveckling och maktkamper 

genom historien. Det som betonas är således samhället stora utvecklingsdrag. Vad som inte 

betonas i samma utsträckning är den sociala utvecklingen och dess inverkan på samhället 

samt samhällsutvecklingens inverkan på individen. Någon som utesluts helt är till exempel 

kvinnorörelsen och väckelserörelsen. Båda texterna visar alltså likheter i förhållande till vilket 

innehåll som ges mer eller mindre plats. I det här fallet är det samhällets stora politiska och 

maktbaserade förändringar som ges plats i läroboken samt en betoning på att individens frihet 

värderas högt, men får inte överstiga samhällets bästa i läroplanen. 

 

6.3.3 Läroplan för grundskolan 2011 och lärobok från 2011 

Läroplanen som är aktuell i dagens skola visade antydningar på liberal demokrati, libertär 

demokrati samt en mångkulturell demokrati. Läroplanen förespråkar individens ansvar för 

samhällets bästa men betonar vikten av att individen får möjlighet att utvecklas till en 

självständig individ. Vidare så är individen central i förhållande till friheten att få vara sig 

själv i alla bemärkelser och därmed vara fri från kränkande behandling. Läroplanen 

förespråkar dagens mångkulturella samhälle och ville förmedla kunskap om dess fördelar och 

förståelse för andra människors kultur och livssituation.  
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I likhet med läroplanen så visar även läroboken tydliga tendenser på att 

undervisningsinnehållet har förflyttats från det politiska och stora maktstrukturerna till att mer 

betona den sociala utveckling som var aktuella vid tiden för demokratins framväxt. Boken 

lägger vikt på hur samhällets utveckling påverkade individerna samt även hur individerna 

kom att påverka samhället i form av grundandet av sociala rörelser. Detta visar att både 

läroplanen och läroböckerna har utvecklats mot ett innehåll som är mer inriktat på individens 

frihet samt individens förutsättningar och påverkan i samhället genom historien. Läroplanen 

framhäver vikten av att låta eleverna få påverka sin egen utbildning medan läroboken 

framhäver hur individen skapade bättre förutsättningar för folket genom att själva ta ansvar 

och skapa förändringar.  

 

6.3.4 Sammanfattning 

Stadgorna, läroplanerna och läroböckerna visar en stor utveckling från slutet på 1800-talet 

fram till dagens skola. Genom undersökningen visar resultatet att det finns stora likheter 

mellan stadgan samt läroplanerna i förhållande till respektive lärobok. Läroplanernas 

utveckling speglas även i läroböckerna, då fokus i vad som ska undervisas om visar på en stor 

förändring mellan de olika böckerna. Demokratins framväxt i samhället går att avläsa i 

läroplanerna och vidare se tydliga spår av även i läroböckerna. Undersökningen visar således 

på att utvecklingen av nya läroböcker följer utvecklingen av nya läroplaner och dess innehåll.   

 

7. Resultat och diskussion 

I följande avsnitt diskuteras analysen av källmaterialet. Ovanstående undersökning kommer 

att användas i samband med tidigare forskning för att argumentera för och slutligen besvara 

frågeställningen. Istället för att behandla en fråga i taget så kommer läroplanerna med 

respektive lärobok att analyseras tillsammans.  

 

7.1 Folkskolestadgan från 1897, 1921 samt läroboken från 1919 

Genom undersökningen syns markanta skillnader i förändringen av skolans fostransuppdrag. 

Folkskolestadgarna från 1897 samt 1921 visar i princip inga tendenser alls till att basera 

undervisningen på demokratisk grund. Detta är inget oväntat resultat, då 

demokratiseringsprocessen inte var aktuell förrän början på 1900-talet. I stadgan från 1921 så 

infördes medborgarkunskap inom historieämnet, men detta är den enda betoningen på att 

någon form av fostran i demokratisk riktning skulle vara en del av skolans uppdrag. Det finns 
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dock likheter med Englunds avhandling om politiska dimensioner. Englund beskriver hur 

1900-talet första två decennium som en patriarkalisk utbildningskonception. Vid denna tid 

ökade vänstens krav på medborgerlig utbildning.114 Den utveckling som Englund beskriver är 

en central utveckling i stadgan från 1921 och trots att det inte var någon vidare förändring i 

demokratisk riktning så var grunden lagd för ett större medborgerligt arbete i skolan.  

 

Det innehåll som har präglat beskrivningen av den svenska demokratiseringsprocessen i 

historieläroböcker har genomgått en tydlig förändring under 1900-talet. Läroboken från 1919 

baserades till allra största del av en beskrivning med inriktning på den svenska historien varav 

större delen av boken ägnades åt detta innehåll. Boken beskrev med detaljerad och berättande 

karaktär alla de svenska kungar och drottningar, deras personliga sidor, vilka krig de slogs i 

och deras relation till övriga delar av folket. Innehållet präglas således av en nationalism där 

svenskheten framhävs i förhållande till de stora personer som haft inverkan på utvecklingen 

av det svenska samhället. Detta visar likheter med Almqvist Nielsens beskrivning av 

lärobokstraditionen. Almqvist Nielsen menar att läroböcker ofta präglas av en tradition som 

innefattar en beskrivning av vad som är utmärkande för den aktuella perioden och som 

beskriver det kulturella minnet.115 Denna tradition kan tydligt avläsas i läroboken, då 

författaren har en tydlig inriktning på att berättade storheten i den svenska historien och 

betonar gärna den svenska kulturen.  

 

I slutet av avsnittet beskrivs framväxten av de olika rörelserna som arbetade för bättre villkor 

för folket, vilket är en av få delar av boken där individens sociala utveckling tas upp. Boken 

präglas alltså av ett nationalistiskt innehåll där Sverige betonas med dess stora och 

minnesvärda individer som i sin överspeglar den lilla del som faktiskt behandlar övriga 

befolkningens sociala livsvillkor. Almqvist Nielsen menar även att det aktuella samhället och 

staten är styrande av vilket innehåll som ska forma läroböckerna.116 Denna aspekt har även 

förekommit i denna analys, då bokens innehåll präglas av en nationalistisk karaktär. Boken är 

skriven precis innan det demokratiska genomslaget i Sverige och det är tydligt att den 

nationalistiska andan ännu var aktuell och därmed hade inverkan på hur boken är utformad. 

Detta resultat visar även likheter med Englunds beskrivning av den första av 1900-talet 

utbildningskonceptioner med benämningen; den patriarkaliska utbildningskonceptionen. Han 

                                                 
114 Englund (2005) s. 258 ff.  
115 Almqvist, Nielsen (2014) s. 114 ff.  
116 Almqvist, Nielsen (2014) s. 114 ff.  
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beskriver hur skolans medborgarfostran präglades av en nationalistisk och patriarkal 

karaktär.117 Skolans uppdrag formas av det staten och det aktuella samhället, vilket vidare 

speglar sig i vilket innehåll som präglas läroböckerna. Ett tydligt samband kan ses mellan 

rådande samhälle, skolans fostran och det innehåll som framställs i läroboken. Läroboken 

visar därmed likheter med både folkskolestadgan från 1897 samt 1921. Frånvaron av 

demokratiska aspekter i både stadga och läroboken visar likheter med varandra, då det snarare 

finns en nationalistisk prägel i de olika texterna. Detta resultat är väntat, på grund av att 

texterna är skrivna i en tid där demokratin inte var en del av det svenska samhället, samt vid 

en tid då demokratin precis växte fram. 

 

7.2 Läroplan 1962 samt lärobok från 1965 

En stor förändring kom att ske i läroplanen från 1962 där det är tydligt att demokratin började 

prägla skolans uppdrag. Individen skrivs fram som väldigt central varav individens behov, det 

fria valet och ansvarstagande beskrivs som centrala punkter i fostran av eleverna. Vad som 

dock betonas än mer är hur skolans fostran av individer skulle formas av det aktuella 

samhället. Skolan hade till uppdrag att forma elever som kunde fungera och utvecklas i och 

tillsammans i samhället, vilket visar att läroplanen utgick från den liberala demokratiformen. 

Detta visar likheter med Maria Olssons artikel, där hon beskriver hur skolans uppdrag på 40-

talet präglades av en medborgarfostran som lade fokus på att utveckla och förbättra 

demokratin. Skolan skulle gynna de politiska aspekterna varav arbetsvilliga och självständiga 

individer var eftertraktat.118 Vidare kan ses stora likheter med Olsson, då läroplanen från 1962 

präglas av en betoning på individen, dock i skuggan av det demokratiska samhället. 

Individens frihet skulle användas i den mån att det gynnade samhället i god riktning. 

Ytterligare likheter har funnits i förhållande till Englunds benämning om den vetenskapligt 

rationella utbildningskonceptionen. Englund beskriver hur denna period började på 40-talet, i 

samband med kriget och de växande frågorna angående skolans demokratiska 

fostransuppdrag. Han beskriver konceptionen som baserad på en demokratisk utveckling som 

anpassades efter aktuella samhällsförändringar och där expertisen skulle visa vägen.119 Både 

Olsson och Englund beskriver en skola som på 40-talet hade till uppdrag att fostra eleverna 

till medborgare som skulle bli en givande kraft för samhällets vidare utveckling och där 

styrande politiska och aktuell marknad avgjorde vilken typ av demokratisk fostran som skulle 

                                                 
117 Englund (2005) s. 258 ff. 
118 Olsson (2014) s. 121 f.  
119 Englund (2005) s. 261 ff.  
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utföras. Undersökning visar tydliga tendenser på att denna demokratiska syn fanns kvar i 

läroplanen från 1962, vilket påvisar att den demokratiska fostran hade liknande form på 40-

talet som på 60-talet.  

 

Innehållet i läroboken från 1965 börjar sin beskrivning av den svenska maktutvecklingen med 

start vid medeltiden. En förändring hade skett i utformandet av läroböcker, då innehållet till 

skillnad från den tidigare läroboken endast har ett enskilt kapitel ägnat åt denna utveckling. 

Därmed finns endast ett begränsat innehåll både i förhållande till vilka epoker som beskrivs 

samt begränsningen av vilket innehåll som framställs av författaren. Även i denna bok så ges 

kungamakten stor plats, tillsammans med herremakten och folkmakten. Boken är dock inte 

lika detaljerad eller av berättande karaktär som den tidigare läroboken. I likhet med 

föregående lärobok så kan ses tydliga drag av Almqvist Nielsens beskrivning av 

lärobokstradition även i denna bok. Innehållet präglas av betoningar på händelser som format 

vår kultur och vår samhällsförändring. Vad som blir centralt i texten är de aktuella 

maktförhållandena mellan landets olika folkgrupper vid olika tidsepoker, vilket innebär att 

kungen i sig inte beskrivs med lika detaljerat innehåll som i den tidigare boken. Vid 

beskrivningen av demokratins framväxt är det den politiska aspekten som betonas, varav den 

sociala utvecklingen inte ges någon större plats i denna bok heller. Framväxten av de olika 

rörelserna beskrivs inte alls i texten, vilket innebär att den sociala aspekten har valt bort till 

fördel för den politiska utvecklingen av demokratins framväxt i det svenska samhället. Denna 

aspekt kan likt läroplanen jämföras med Englund och den vetenskapligt rationella 

utbildningskonceptionen. Läroboken framhäver politikens framväxt och den sociala 

utvecklingen hamnar i bakgrunden, vilket visar stora likheter med denna konception som 

präglas av en demokratifostran som skulle styras av tekniken och vetenskapens kunskaper om 

framtiden. Undersökning visar även att Olssons beskrivning av 40-talets skola som präglades 

av en fostran som skulle gynna den rådande politiken även präglade utformningen av denna 

lärobok. Detta förevisar stora likheter mellan läroplanen och utformningen av läroboken, då 

dem båda präglas av ett innehåll där demokratin speglas med politiken som central 

utgångspunkten. 

 

7.3 Läroplan 2011 samt lärobok från 2011 

Dagens aktuella läroplan har i sin tur utvecklat det demokratiska fostransuppdraget och vilar 

på en demokratisk grund. Vad som framhålls mer än i 1962 års läroplan är individens frihet, 

valmöjlighet, rätten att få vara sig själv utan risk att utsättas för kränkande behandling samt 
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ökad förståelse för mångkulturen. Således innehåller läroplanen inte bara en form av 

demokrati, utan tre; liberal demokrati, libertär demokrati och mångkulturell demokrati. 

Analysen visar likheter med Olssons analys av 90-talets styrdokument, där hon menar att den 

demokratiska fostran har utvecklats från en utgångspunkt i politisk anda till att snarare 

fokusera på den enskilda individen och dess möjligheter att själva påverka sin utbildning. 

Eleverna skulle få möjlighet att själva avgöra vilken väg de skulle välja inom skolgången och 

sin framtida yrkeskarriär. 120 Den demokratiska fostran som Olsson beskriver utifrån 90-talet 

styrdokument är fortfarande aktuell i dagens läroplan. Det finns tydligt fokus på individens 

rätt att utvecklas med sig själv i åtanke och inte enbart utvecklas med samhällets bästa i 

åtanke. Läroplanen beskriver en balans varav både libertär demokrati samt liberal demokrati 

skapar en kombination där både samhället och den enskilda individen har möjlighet att 

utvecklas.   

 

Englund benämner den sista utbildningskonceptionen som den demokratiska 

utbildningskonceptionen. Perioden beskrivs börja i slutet av 60-talet och betonas med en nu 

strävan efter ett jämställt och klasslöst demokratiska samhälle.121 I likhet med Englund syns 

dessa resultat i analysen av 2011 års läroplan. Läroplanen betonar allas lika värde samt att en 

elev inte ska behandlas annorlunda på grund av rådande normer. Skolan arbetar istället aktivt 

för att motverka normer och vill framhäva ett mer jämställt perspektiv där manliga och 

kvinnliga ideal suddas ut och eleverna har möjlighet att överskrida de gränser som tidigare 

präglat skolan och samhället. Detta tyder på att den demokratiska utbildningskonceptionen 

råder än idag och präglar den svenska skolan i dess utformning och fostransuppdrag. Vad som 

vidare har utvecklats är den mångkulturella demokratin. I dagens läroplan förespråkas 

mångkulturen utöver betoningen om ett jämställt och klasslöst, vilket tyder på att den 

demokratiska utbildningskonceptionen har utvecklats fram till dagens läroplan.  

 

Fortsättningsvis bör den större utvecklingen fram till läroboken från 2011 och dagens skola 

betonas. I denna bok presenteras ett innehåll av den svenska demokratiutvecklingen som har 

uteslutit medeltiden och den tidigmoderna tidens växling mellan olika maktförhållanden och 

beskrivning av alla kungar. Istället inriktas sig författaren enbart på den svenska 

demokratiseringsprocessen med start på 1800-talets slut. Vad som betonas är arbetarnas 

förhållanden som ledde till strejker och bildandet av SAF och LO. Vidare så är rösträtten ett 

                                                 
120 Olsson (2014). 139 f.  
121 Englund (2005) s. 267 ff. 
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centralt innehåll, där förutsättningarna för att får rösta beskrivs samt kampen som både män 

och kvinnor utförde för att öka sin rätt i samhället. Detta visar att den sociala utvecklingen 

betonas allt mer i denna lärobok med tydligt fokus på hur de aktuella samhällsförändringarna 

inte bara påverkade samhället i stort utan även individen i sig. Resultatet visar samband med 

Almqvist Nielsens undersökning, där hon påvisar att historieläroböckerna har blivit allt mer 

inriktade på jämställdhet mellan könen.122 Även politiken får sin plats i boken, där partiernas 

framväxt beskrivs. Vad som mer betonas är den sociala utvecklingen och individerna rätt att 

själva kunna påverka sitt eget liv, vilket beskrivs i form av framväxten av rörelser som skulle 

gynna individens olika rättigheter. Även i denna lärobok kan det avläsas tydliga 

överensstämmelser mellan den aktuella undersökning och Englunds demokratiska 

utbildningskonception.123 60-talets ökade intresse för utbildningspolitiken har enligt resultatet 

av undersökningen präglat skolan ända fram till dagens läroplan, där jämlikhet och rätten att 

vara sig själv är ett centralt innehåll. Bokens innehåll behandlar alltså utvecklingen av den 

svenska politiken som kom att skapa det demokratiska Sverige, men vad som betonas är 

individens sociala utveckling och en strävan efter bättre villkor. Betoningen på den sociala 

utvecklingen och framväxten av ökade rättigheter för individen inom både kvinnlig och 

manlig sektor visar att läroboken är utformad med läroplanen som tydlig grund. Båda texterna 

visar uttryck för Englunds demokratiska utbildningskonception, vilket även det tyder på stora 

likheter i utformningen av dem båda.   

 

8. Sammanfattning 

Föreliggande uppsats är baserad på en undersökning av kvalitativ textanalys med 

hermeneutisk inriktning. Syftet har varit att undersöka folkskolestadgor, läroplaner samt 

läroböcker i historia och undersökningen har utgått från följande frågeställningar:  

 Hur formuleras det demokratiska fostransuppdraget i läroplanerna från 1897, 1921,  

1962 och 2011? 

 Hur har innehållet om de svenska maktförhållandena förändrats i 

historieläroböckerna? 

 Vilka samband syns mellan de förändringar som sker i läroplanerna samt 

läroböckerna? 

Resultatet av ovanstående frågeställningar visar att det har skett en stor utveckling inom såväl 

fostransuppdraget som vilket innehåll som präglar läroböckerna. Folkskolestadgorna skrevs 

                                                 
122 Almqvist, Nielsen (2014) s. 114 ff. 
123 Englund (2005) s. 261 f 
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före samt under den aktuella perioden för demokratins utveckling i Sverige och har således 

inga betydande drag av ett demokratiskt förhållningssätt. Utvecklingen visar dock att ämnet 

historia tillkom med medborgarskap som del av ämnet, vilket tyder på att en framväxt av en 

ny form av fostran var på väg. Ett stort genomslag kan avläsas i läroplanen från 1962, där stor 

vikt lades på utvecklingen av ansvarstagande individer för att kunna medverka och arbeta i 

det rådande och snabbt utvecklande samhället. Läroplanen präglades av den liberala 

demokratin. En vidare utveckling skedde i samband med 2011 års läroplan, där läroplanen 

beskrivs vila på demokratisk grund. Individen står i centrum för fostransuppdraget och det 

finns tydliga samband med liberal, libertär samt mångkulturell demokrati. Individen och 

sociala grupper betonas alla ha samma rättigheter att utvecklas utifrån dess egna villkor. Det 

har således skett en tydlig utveckling från en skola där demokratin inte alls är central, till att 

successivt utvecklas till en skola som idag är baserad på ett demokratiskt förhållningssätt. 

 

I förhållandet till läroböckerna har innehållet för Sveriges förändrade maktförhållanden 

ändrats i takt med läroplanerna. I likhet med folkskolestadgarna så visar den första läroboken 

tydliga drag av nationalism och framhävde kungamakten som väldigt central genom hela 

texten. Det som betonades var således vilken makt som var aktuell vid olika tider. Läroboken 

samt folkskolestadgarna visar både likheter i förhållande till Englunds patriarkaliska 

utbildningskonception. Läroboken som baseras på 1962 års läroplan visar mer inriktning på 

politiska förändringar. Utvecklingen passar in i den vetenskapligt rationella 

utbildningskonceptionen, där både läroboken och läroplanen visar på politisk inriktning i 

förhållande till demokratins framväxt. Den demokratiska utbildningskonceptionen går att 

avläsa i både läroplan och lärobok från 2011. Läroboken är olikt de tidigare två böckerna helt 

inriktat på de senaste två decennierna och dess utveckling mot ett demokratiskt samhälle. Det 

finns en tydlig betoning på den sociala utvecklingen i förhållande till individens och gruppers 

förbättrade villkor och ökade rättigheter. Utvecklingen av läroböcker har således gått från en 

nationalistisk karaktär till att vara tydligt baserat på en demokratisk grund. 
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