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Abstract  
Sweden and Finland were one country for more than 600 years and there are 

many remaining links between the two countries. Throughout the period, but 

even today there are Swedish and Finnish populations on both sides of the 

Gulf of Bothnia. When Russia conquered the Finnish part of the country in 

1809, the state and its population were separated and the situations for the 

language groups changed and developed differently in Sweden and Finland. 

During the period studied in this thesis, 1866-1939, a new type of nation 

emerged in Europe, based on versions of nationalism constructed on 

ethnicity and language. Elementary schools played an important role in this 

nation building, spreading the mother language and the nation’s history. 

Elementary school textbooks were designed in relation to nation building, 

language and ethnic identification.  The thesis compares how Swedish and 

Finland-Swedish textbooks describe ethnicity and common history in 

Sweden and Finland in a period of nationalism. 

The main aim of the thesis is to compare how two textbooks-traditions 

describes their Swedish and Finnish populations and if, or how, the textbook 

history is to be seen as related to these descriptions. The textbooks examined 

were written for elementary schools from 1866-1939 to be used in the 

teaching of history and geography. The research question focuses on 

descriptions of Swedes and Finns and whether it is possible to see 

differences in the nation’s historiography. Patterns of reproduction or 

transformation are also analysed in the textbooks.  

In the study 105 textbooks were examined and the quotations from the 

textbooks connected to the aim are sorted and analysed using Critical 

Discourse Analysis.   

The results show that Finns are rendered invisible in Swedish history 

textbooks. The geography textbooks describe Swedes as cultural and civilised 

with a peace-loving national character, while Finns are described as 

uncultured, peripheral and stubborn. This pattern is similar in Swedish and 

Finland-Swedish geography textbooks. At the beginning of the study it is a 

positive stubbornness, portrayed as brave and truthful to Sweden. Later on, 

the stubborn Finn is described negatively as old-fashioned and clinging to 

old habits. The Swede´s are described as more flexible through time; they 

have refined their national character and developed cultivation and 

democracy.   

The historiography differs in what is described, and how. One example is 

that the Finns´ contribution to the common country is quite hard to find in 

the textbooks.  Swedish textbooks also seem to want to steal the honour from 

any Finnish success by placing Swedish ethnicity before Finnish national 

identity in cases where Swedish-speaking Finns have done great things. 

These types of descriptions are both reproduced and transformed as the 
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actual relations between Finland and Sweden change and it is obvious that 

textbook history does not tell about the past but rather the story that the 

present wants to propagate. 
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Förord 
Arbetet med denna licentiatavhandling har varit intressant, roligt och 

utvecklande. Kombinationen av att få lära sig nytt, att tänka och reflektera, 

uppleva nya möten och utifrån det själv skapa något konkret är en oslagbar 

kombination. Att i det arbetet också ostört få studera vackra gamla 

läroböcker, ibland nysprättade hundra år gamla böcker, som trots att de 

skrevs för en annan generation, bläddras för första gången på 2010-talet, är 

en otrolig känsla! 

Inom ramen för detta arbete finns många att tacka. Mitt första stora tack 

går till hela forskarskolan historiska medier vid Umeå universitet med 

professor Daniel Lindmark i spetsen. Det har varit ett rent nöje att få ta del 

av denna välorganiserade forskarskola. Kvaliteten har varit mycket hög och 

känslan har varit varmt välkomnande. Tack till alla er som på olika sätt 

bidragit till forskarskolan, ni har gått in med engagemang och energi och 

delat med er av era kunskaper och insikter. Tack!  

Mitt andra stora tack, ett mycket varmt sådant, tillägnas mina två 

handledare Lars Elenius och Björn Norlin. Tack för att ni lyckats kombinera 

en fast hand med att ha inspirerat mig till att tänka själv och fått mig att 

argumentera för mina val och mina idéer. Jag har känt mig mycket trygg 

med att ha er som mina handledare. Tusen tack för ert stöd under vägen. Vill 

här också tillägga att alla eventuella fel i licentiatavhandlingen är mina egna 

och inte kan lastas någon annan. 

I skrivandet tvekar man ofta, funderar och grubblar över olika saker, 

alltifrån teori- och metodval, till mindre formuleringar, eller bara ett totalt 

tvivel över om man överhuvudtaget fattat något. I dessa situationer har mina 

14 licentiandkollegor varit oumbärliga. Ni är alla guld värda, alla era 

kommande arbetsgivare kan skatta sig lyckliga över att ha er ombord! Tack 

Aleksandra, Lena, Carl, Peter, Maria, Karin, Åsa, Andreas, Cecilia, Ulrika, 

Robert, Annie, Catharina, José. Ni är fantastiska! 

På det mer personliga planet vill jag rikta ett tack till vännerna i 

bokcirkeln, Linda, Maria, Camilla E, Camilla R och Krizon, för många, långa 

litterära och olitterära spörsmål och samtal. Ett extra tack också till min fina 

väninna Linda L, som alltid finns där för allehanda samtalsämnen, stöd och 

skratt. Tack!  

Min familj betyder mycket för mig, både i min vardag och i mitt 

skrivande. Tack mamma och pappa för att ni låtit mig finna mina egna vägar, 

låtit min fantasi och mina idéer spira, utan att låta mig tappa fotfästet. Tack 

storasyster Anna med familj för att ni alltid finns där och för att du Anna 

alltid varit min mest hängivna supporter. Tack också till alla Nygrenar med 

familjer för all värme, vänskap och alla skratt. Stort tack till mina barns 

farmor Kristina för att du ställt upp under de här åren med hjälp vid större 
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och mindre kriser. Tack farmor Ingrid för att du är du, jag är så stolt över att 

likna dig. 

Mitt största tack riktas till min man Fredrik och våra två underbara barn 

Vidar och Märta. Tack Fredrik för att du alltid har tilltro till min förmåga och 

ser till att jag också har det. Tack Vidar och Märta för att ni ger mig energi 

och kärlek, samt sätter saker i perspektiv. Ni visar mig alla tre vad som 

verkligen är viktigt i livet. Med viss risk för att citera dig Fredrik; Utan er, 

intet! 
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1. Inledning och forskningsproblem 
 

Trots olika språk och en delvis avskiljande havsvik är Sverige och Finland 

sammanlänkade med varandra genom en mer än 600-årig gemensam 

historia. Denna gemensamma historia avslutades i och med freden i 

Fredrikshamn 1809, då det gamla kungariket klövs och de två forna 

rikshalvorna gick olika moderniseringsprocesser till mötes. På båda sidor av 

Bottenhavet fanns då, liksom nu, både en svenskspråkig och finskspråkig 

befolkning. Idag finner vi exempelvis finsktalande sverigefinnar och 

tornedalingar i Sverige och svensktalande finlandssvenskar i Finland.1 I 

Sverige finns även ättlingar till de svedjebrukande skogsfinnar som flyttade 

till Dalarna och Värmland under främst 1600-talet, och i det finska 

kustlandskapet samt på den finska ögruppen Åland finns en svensktalande 

majoritet med särskilda rättigheter.  

Riksklyvningen 1809 och de nationsbygganden som tog fart i Sverige och 

Finland under 1800-talet förändrade grundligt villkoren för de 

svenskspråkiga och finskspråkiga gruppernas ställning i sina respektive 

samhällskontexter. Från att tidigare ha varit en del av en språklig majoritet i 

ett enhetligt rike blev den svensktalande gruppen i Finland istället en 

språklig minoritet, geografiskt avskild från den majoritetssvenska kontexten. 

I och med framväxandet av en finsk nationstillhörighet i Finland fick båda 

minoritetsgrupperna därmed, förutom den egna nationen, även ett 

grannlands etniska och nationella identitetsskapande och majoritets-

befolkning att relatera och förhålla sig till. 

Under den svenska och den finländska nationalstatens framväxt blev de 

nationella historiska arven allt viktigare. Den nationellt bundna historien 

användes inte bara som legitimerande för de två nationernas existens, utan 

också för att skapa samhörighetskänsla mellan medborgarna och förse dem 

med för nationen eftersträvansvärda karaktärsegenskaper. Nationernas 

geografi synliggjorde nationernas gränser och beskrev deras unika innehåll 

vad gällde natur, kultur och befolkning.2 Även språken blev betydelsefulla 

som enande krafter.3 Den successivt framväxande massutbildningen i form 

av folkskolan, blev här av central betydelse. Folkskolorna spred de nationella 

                                                             
1 Sedan 1970-talet har tornedalsfinskan status som eget språk, meänkieli, en finska som så länge varit skild 
från riksfinskan att det utvecklat en språklig särart i klass med eget språk. Under denna studies 
undersökningsperiod ansågs tornedalsfinskan fortfarande vara finska, och beskrivs också som finska 
genomgående i licentiatavhandlingen. 
2 Eric J. Hobsbawm. Nationer och nationalism. (Stockholm 1994) s.150-151. 
3 Billy Ehn, Jonas Frykman & Orvar Löfgren. Försvenskningen av Sverige, det nationellas försvar. 
(Stockholm 1993) s.101-102 och Lindgren, Anna-Riita & Klaus Lindgren. ”Språkbyten bland ståndspersonerna 
i Storfurstendömet Finland” i Gabriel Bladh & Christer Kuvaja (red.) Dialog och Särart, Människor, 
samhällen och idéer från Gustaf Vasa till nutid. Del I av IV i serien Svenskt i Finland – Finskt i Sverige. 
(Borgå 2005) s.256-257. 
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budskapen till barn; inledningsvis i form av obligatoriska kunskaper, senare 

som skolplikt.4  

Folkskolans läroböcker kan sägas ha utformats just för att stödja 

nationsbygge, språk och etnisk identifikation. De kan ses som ett slags 

symboler för framtidens kunskaper och värderingar, det vill säga de 

kunskaper och värderingar som nationen och dess befolkning önskade att 

barnen bar med sig in i framtiden. Lärobokens innehåll lästes och tragglades 

och dess fakta och värderingar spreds, vilket innebär att läroboksförfattarnas 

berättelse om nationen och dess historia indirekt torde ha påverkat den 

nationella självbilden.5  

En komparativ studie av svenskspråkiga läroböcker i två nationers 

skapandeprocess av nationell historia och identitet kan visa på huruvida 

läroböckernas etniska och nationella identifikation var relaterad till 

historieframställningen. Den svenskspråkiga befolkningen i de två 

nationerna stod inför olika utmaningar i och med upprättandet av 

folkskolorna från mitten av 1800-talet. Båda gruppernas folkskolor önskade 

förmedla det unika för svenskheten gällande historia och befolkning,6 men i 

den finlandssvenska kontexten behövde innehållet anpassas till den 

framväxande finsknationella historien.7 Historien före 1809 var gemensam, 

men hur presenterades den i de aktuella kontexterna utifrån nationernas 

behov? Med utgångspunkt i att historia inte bara är det förflutna, utan 

tolkningar av det förflutna som möter upp nuets krav och behov8, ska 

läroböckernas historieskrivning och dess beskrivningar av etnicitet studeras. 

Detta för att se om de skiljer sig åt i de två olika nationella kontexterna. 

Syfte och frågeställningar 
I föreliggande licentiatavhandling undersöks och jämförs hur svenskspråkiga 

läroböcker i historia och geografi i de två skilda nationella kontexterna, 

förhållit sig till svenska och finska etniska grupper och den gemensamma 

historien, vid utformandet av en nationell historieskrivning åren 1866 till 

1939. Syftet med detta är att studera läroböckernas betydelse för 

definierandet av en nationell historia och en etnisk och nationell 

identifikation. Forskningsfrågorna undersöker: 

 

                                                             
4 Gunnar Richardsson. Svensk utbildningshistoria. Skola och samhälle förr och nu. Åttonde reviderade 
upplagan. (Lund 2010) s.50-53. 
5 Sture Långström, Författarröst och lärobokstradition. En historiedidaktisk studie (Umeå 1997) s.10-14. 
6 Fredrik Thisner, Henrik Edgren & Samuel Edquist ”Sveriges historia” s.27-42 i Esbjörn Larsson och 
Johannes Westberg (red.) Utbildningshistoria: en introduktion (Lund 2011) s.38. 
7 Max Engman. ”The Finland-Swedes: a case of failed national history?” i Michael Branch (red.) National 
history and Identity. Approaches to the Writing if National History in the North East Baltic Region, 
Nineteenth and twentieth centuries (Helsingfors 1999) s.171-172. 
8 Thomas Hylland Eriksen. Etnicitet och Nationalism (Falun 1993) s.93. 
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- Vilka likheter och skillnader går att finna mellan beskrivningar av 

svensk och finsk etnicitet i de två ländernas läroböcker? Ser 

beskrivningarna lika eller olika ut beroende på om det är det egna 

landets, eller grannlandets etniska grupper som beskrivs? Vilka 

mönster av likheter, skillnader och eventuell förändring går att 

utläsa mellan de etniska grupperna över tid i de två länderna? 

 

- Vid vilka historiska händelser och skeenden skiljde sig den svenska 

och den finlandssvenska historieskrivningen åt i läroböckerna? I så 

fall, när ses skillnader, hur ser skillnaderna ut och vad kan orsakerna 

vara? Märks skillnader gällande huruvida nationell tillhörighet eller 

språktillhörighet betonas? 

 

- Hur beskrev läroboksförfattarna de två ländernas relationer och den 

gemensamma historien över tid? Kan tecken på innehållslig 

förhandling, vilka resulterat i mönster av reproduktion, 

transformering eller nyskapande, skönjas i texterna? I så fall, vid 

vilka tillfällen ses reproduktion eller transformering och vad kan har 

orsakat mönstret? 

Disposition  
Licentiatavhandlingen är disponerad i tio kapitel, varav de fyra första 

behandlar dess upplägg och bakgrund. Där beskrivs forskningsproblem, 

syfte, frågeställningar och avgränsningar. De inledande kapitlen behandlar 

även källor, metod och tidigare forskning, detta för att lyfta fram och rama in 

de teoretiska verktyg som används i studien. Det femte kapitlet ger en 

kortfattad beskrivning av läroboksförfattarna och en översiktlig beskrivning 

av etnicitet i det granskade undersökningsmaterielet. Kapitel sex till nio 

behandlar undersökningens resultat, samt besvarar syftet och 

frågeställningarna genom att diskutera och lyfta in dem i den sociala och 

diskursiva kontexten och ge resultaten perspektiv över tid.  Det sista kapitlet 

sammanfattar viktiga resultat och resonemang samt lyfter fram slutsatser av 

studien. 

Avgränsningar  
Undersökningens fokus är läroböckers beskrivningar av finsk och svensk 

etnicitet i Finland och Sverige, samt beskrivningar av ländernas 

gemensamma historiska händelser.  

Grupper med finsk etnicitet levde i olika avgränsade områden i Sverige. 

Den största gruppen levde i Tornedalen i norra Sverige. Före 1809 var 

tornedalsområdet ett enhetligt kulturellt område, men när den nya politiska 

gränsen drogs upp splittrades den finskspråkiga befolkningen i Tornedalen i 
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en svensk och en finländsk del. Tornedalen har traditionellt varit bebyggd av 

finskspråkig, relativt fattig allmogebefolkning med mycket låg 

utbildningsgrad, medan de svenska inslagen i området många gånger 

representerat det officiella Sverige, såsom lärare, präster och brukspatroner. 

Detta skapade en klyfta inom Tornedalens befolkning, inte bara språkligt 

utan också ekonomiskt och socialt.9 Under andra halvan av 1800-talet 

började Sveriges myndigheter intressera sig för att försvenska Tornedalens 

finskspråkiga befolkning. Staten erbjöd ekonomisk hjälp för byggandet av 

svenskspråkiga skolor i Norrbotten. Detta mot villkoret att ingen 

undervisning fick utföras på finska, bara på svenska.10  

Även i övriga Sverige levde finskspråkig befolkning, exempelvis skedde en 

arbetskraftinvandring av soldater, hantverkare, fiskare, sjömän och 

tjänstefolk till Mälardalen redan från 1300-talet. I Stockholm grundades 

därav en finsk församling 1533. Dessutom anlände finska nybyggare till 

skogsområdena i exempelvis Dalarna och Värmland under sent 1500-tal och 

tidigt 1600-tal. På uppmaning av Karl IX uppodlade dessa så kallade 

skogsfinnar skogsmarken genom svedjebruk.11 Skogsfinnarna blev dock 

allteftersom assimilerade till svensktalande även om många finskklingande 

orts- och gårdsnamn ännu finns kvar i dessa trakter.12 Skogsfinnarna i 

Sverige hade efter mitten av 1600-talet få möjligheter att tala finska i 

officiella sammanhang eller hävda den rätten.13 Det resulterade i att det var 

relativt få av skogsfinnarnas ättlingar som under 1800- och 1900-talet talade 

finska. Av de ca 10 000 finnar som flyttade till Mellansverige under slutet av 

1500-till mitten av 1600-talet14 fanns det, enligt befolkningsstatistik från 

1860, 1512 finsktalande individer i Bergslagen15 och år 1930 fanns där endast 

1193 kvar. I slutet av 1940-talet beräknas de bara varit ett 10-tal.16 Trots att 

språket till viss del var borta, identifierade sig många ättlingar till 

skogsfinnarna som just finnar boende i Sverige.  

Detta gör att det inte går att generellt definiera alla finnar eller 

finskättlingar i Sverige som finskspråkiga. Finsk etnicitet i Sverige definieras 

därför i denna undersökning som både finskspråkiga och finskättlingar. 

                                                             
9 Karl-Olov Arnstberg & Billy Ehn. Etniska minoriteter i Sverige förr och nu (Lund 1980) s.93-97. 
10 Lars Elenius. Både finsk och svensk: modernisering, nationalism och språkförändring i Tornedalen 1850-
1939. Kulturens frontlinjer Skrifter från forskningsprogrammet Kulturgräns norr 34.  Avhandling för 
doktorsexamen. (Umeå 2001) s.17, 144-146. 
11 Sven Nordlund. ”Finnarna” i Ronny Ambjörnsson & David Gaunt (red.) Den dolda historien. 27 uppsatser 
om vårt okända förflutna (Malmö 1984) s.48-51.  
12 Paljakka, Kujkalamb, Rikkenstorp, Lambitjärn och Luossa är exempel på idag kvarlevande geografiska 
namn i Finnmarken i Ludvika kommun, Dalarna och Ljusnarsbergs kommun, Västmanland. 
13 Karl-Olov Arnstberg & Billy Ehn (1980) s.27-29. 
14 Karl-Olov Arnstberg & Billy Ehn (1980) s.22. 
15 I denna beräkning betecknades Bergslagen som Kopparbergs och Värmlands Län. (Utbildnings-
departementet. Ds 1994:97. Finska i Sverige (Stockholm 1994) s.34-35). Bergslagens gränser är annars 
skiftande beroende på studie och sammanhang. (Fredrik Olsson, Järnhanteringens dynamik. Produktion, 
lokalisering och agglomerationer i Bergslagen och Mellansverige 1368-1910 (Umeå 2007) s.146 ff.) 
16 Utbildningsdepartementet (1994) s.34-35. 
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Finnarna i Sverige sågs som välbekanta främlingar, vilka hade en lång 

historia inom Sveriges gränser. Att de sällan nådde högre posteringar under 

den gemensamma tiden berodde mer på ekonomiska orsaker än etniska, då 

den ekonomiska segregeringen var stark. Möjligen kan språkskillnaderna ha 

inverkat på finsktalandes möjligheter att skaffa sig en ekonomisk bas i det 

dåtida Sverige, men de socioekonomiska gränserna i sig var starkare.17 

Sverigefinnarna som idag är den största finska gruppen i Sverige, finns inte 

med i undersökningen. Orsaken till detta är att huvuddelen av dagens 

sverigefinnar flyttade till Sverige efter andra världskriget, vilket är efter 

undersökningsperioden.  

Svenskarna i Finland representeras av finlandssvenskarna, vilka främst 

bodde i kustbandet i Finland och på Åland. Begreppet finlandssvensk tillkom 

efter en lång debatt om vad Finlands befolkning skulle kallas, då begreppet 

finne ansågs missvisande på grund av Finlands två språkgrupper. Istället 

definierades landets alla invånare som finländare, de finsktalande 

finländarna betraktades som finnar och de svensktalande finländarna som 

finlandssvenskar.18 Finlandssvenskarnas ursprung i Finland härrör från 

svenska bosättningar och det svenska styret i Finland från kristnandet på 

1100-och 1200-talen fram till 1809. Efter de tre korstågen räknades det som 

idag är Finland som en del av Sverige och förblev det ända fram till freden i 

Fredrikshamn. Från och med grundandet av Storfurstendömet Finland, vid 

Rysslands övertagande 1809, kan det talas om en svensktalande 

minoritetsgrupp i Finland, innan dess var de en del av den svenskspråkiga 

majoriteten i kungariket Sverige.  

Den svenska befolkningen i Finland bestod både av personer som 

traditionellt hade makt, men också av vanlig allmogebefolkning. Under 

perioden 1866-1939 var ca tio till femton procent av Finlands befolkning 

svenskspråkiga och kampen om språket och kulturen intensifierades under 

mitten av 1800-talet. Antalet svensktalande sjönk under perioden både som 

ett led i förfinskningen, men också på grund av emigration. Den nationellt 

finska strävan efter självständighet gjorde att den gamla historien med 

Sverige skulle nedtonas och det finska framhävas, detta även gällande 

språket. Svenskan skyddades dock genom att göra Finland tvåspråkigt och 

det gjorde att bland annat skolor och läroböcker var antingen finsk- eller 

svenskspråkiga.  

Det är ovanstående grupper med finsk etnicitet i Sverige och de med 

svensk etnicitet i Finland som studeras i avhandlingen. 

                                                             
17 Marko Lamberg. ”Ethnic Imagery and Social boundaries in early modern urban communities: the case of 
finns in Swedish towns c.1450-1650” i Marko Lamberg (ed.) Shaping Ethnic Identities. Ethnic Minorities in 
Northern and East central European States and Communitites, c. 1450-2000 (Helsingfors 2007) s.231-234 
18 Olof Mustelin ”Finlandssvensk – kring ett begrepps historia” i Max Engman & Henriks Stenius (red.) 
Svenskt i Finland 1. Studier i språk och nationalitet efter 1860 (Helsingfors 1983) s. 50-70. 
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Att folkskolans läroböcker studeras beror på att folkskolan gavs en 

speciell roll i den nationalistiskt präglade perioden 1866 till 1939. Folkskolan 

var den skola som bjöd de obligatoriska kunskaper barnen ansågs behöva 

inför framtiden. 1866 grundades folkskolan i Finland och det finns således 

från detta år möjlighet att studera folkskoleläroböcker från de två länderna. 

Den svenska folkskolan, som grundades 1842, började bli någorlunda 

etablerad och spred sig sakta även i glesbygden. Perioden 1866 till 1939 

dominerades också av ett nationellt identitetsskapande som tydliggjordes via 

utbildningsväsendets representationer av den egna nationen. De 

nationalistiska synsätt som förmedlades via folkskolan påverkades av de två 

ländernas historieskrivning och definitionen av sig själva och av andra 

etniska grupper. I och med andra världskriget förändrades nationalstaternas 

sammansättning och synen på nationell identitet och etnicitet påverkades av 

nazisternas handlingar under kriget. Dessa faktorer, i kombination med 

licentiatavhandlingens omfattning, gör att tidsperioden för studien är 1866-

1939. 

Modersmålet och den gemensamma nationella historien fick en viktig 

funktion inom nationalismen och skulle spridas till befolkningen genom 

armén och folkskolan.19 Historieämnet och geografiämnet står i fokus då 

dessa ämnen skulle visa på nationens specifika egenskaper, både via 

tidsperspektivet och genom befolkning och de geografiska gränserna. De 

skulle lyfta fram det som sågs som unikt just för deras nationer. 

Modersmålsundervisningens roll via läseböcker har utelämnats ur studien 

eftersom syftet med läseböcker och läroböcker skiljde sig åt. Lärobokens 

huvudsyfte var att förmedla fakta i ämnet, men också att skapa goda 

medborgare i den nya nationalstaten. Den skulle ha ett godkänt språk och 

framställa historien utifrån fosterländsk anda. Läroböckerna i historia och 

geografi som skulle förmedla landets utseende och innehåll, samt den 

allmänna historien, och skulle ligga till grund för lärarens undervisning i 

skolämnet. Läseböckerna kunde också förmedla en historisk eller geografisk 

berättelse, men då ofta uppblandat med dikter, sagor, sånger och andra mer 

litterära och kulturella texter. Syftet med läseboken var i första hand att 

sprida modersmålet på ett intresseväckande sätt. Den grundläggande 

skillnaden var således att historie- och geografiböckerna främst syftade till 

att förmedla historia och geografi, medan läseböckerna skulle förmedla 

modersmålet. Dock kom flera läseböcker att få en historisk-geografisk 

grundberättelse på grund av historie- och geografiämnets viktiga nationella 

roll. I vissa skolor kom läseboken att vara den bok som 

historieundervisningen vilade på, detta på grund av folkskolornas snäva 

budget. Resurserna tillät således inte alltid inköp av både läro- och 

                                                             
19 Eric J. Hobsbawm. (1994) s.150-151. 
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läseböcker.20 I denna studie står historieskrivning och beskrivningar av 

svensk och finsk etnicitet i fokus, därför kommer läseböckerna att 

utelämnas. Studien kommer däremot att förhålla sig till andras studier av 

läseböcker.  

Källor och metod 
Undersökningens 105 läroböcker i historia och geografi21 är i första hand 

valda utifrån principen förstautgåva/ första tillgängliga utgåvan, eftersom 

många böcker utgavs i stora reviderade upplagor. För att få en jämn 

spridning av läroböcker under den dryga sjuttio år långa 

undersökningsperioden har nya upplagor lyfts in under tidsperiodens gång. 

Det har gjorts vid jämna mellanrum och vid tillfällen då det hänt något 

speciellt, som exempelvis att en paraglosbok utgetts inom samma period 

som en traditionell.22 I dessa fall har båda böckerna tagits med för att se om 

en paraglosupplaga och en vanlig upplaga skiljer sig åt.  

Begränsningen att inte kunna ta med alla läroböcker gäller framförallt 

den svenska kontexten, i vilken det utgavs många läroböcker. Urvalet har 

främst gjorts utifrån författarna, alla funna författare har tagits in i studien, 

men de har valts utifrån ovanstående princip gällande förstautgåva. I den 

finlandssvenska kontexten fanns inte lika många läroböcker då antalet 

läroböcker på marknaden i Finland reglerades statligt. Att samma lärobok i 

olika upplagor finns med kan ge värdefulla insikter i huruvida författarna 

ändrade sina upplagor efterhand eller om de bara nytrycktes. Det kan visa 

hur känsliga författarna var för kritik, nya forskningsrön, idéströmningar, 

politik eller annat som kunde påverka historieskrivningen. Läroböckerna har 

sökts via ländernas bibliotekssökmotorer Libris och Melinda23 och har sedan 

beställts som original alternativt kopior eller lästs på Kungliga biblioteket i 

Stockholm. Alla läroböckerna funna via sökmotorerna har lästs och sedan 

lyfts in i studien utifrån ovanstående kriterier. För en översikt över studiens 

undersökta läroböcker, se bilaga 1. Undersökningen inriktar sig på de 

kunskaper som mötte folkskolans barn, inte inlärningen i sig. Även om 

läroböckernas beskrivningar vilka mötte av barnen kan ha krockat med de 

föreställningar de kan ha fått med sig hemifrån, utgjorde den nationella 

folkskolans läroböcker nationens budskap till befolkningen, oavsett etnisk 

eller social tillhörighet. 

                                                             
20 Exempel på läseböcker som använts i geografi- och historieundervisningen är svenska Läsebok för 
folkskolan (Stockholm 1868), finländska Boken om Vårt land (Helsingfors 1875) och svenska Nils 
Holgerssons underbara resa genom Sverige (Stockholm 1907 & 1908). 
21 Källmaterielet finns förutom i litteratur- och källförteckningen även presenterade i Bilaga 1, där de står 
sorterade utifrån land ämne och undersökningsperiod.  
22 En paraglosbok är tvåspråkig och i boken presenteras texten i två parallella spalter, en för varje språk. I 

denna undersökning studeras två paraglosböcker; Edvard Erslevs geografilärobok från 1880 och Carl Teodor 

Odhners historielärobok från 1891. Båda utgavs i den svenska kontexten. 
23 Libris; <http://libris.kb.se/> och Melinda; < http://melinda.kansalliskirjasto.fi>  

http://libris.kb.se/
http://melinda.kansalliskirjasto.fi/
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Fördelen, men också nackdelen, med att använda läroböcker som 

huvudsakligt källmateriel kan vara att de i många fall är relativt 

generaliserande eftersom en läroboksförfattares uppdrag innebar att få med 

lite om mycket. En lärobok för folkskolan kunde inte djuplodande diskutera 

och förklara allt. Boken skulle blivit för omfattande och innehållet skulle inte 

vara lättförståeligt, vilket var nödvändigt eftersom böckerna riktade sig till 

barn. Fördelarna med läroböcker som källmaterial är att ett urval och en 

generalisering är gjord och att ta det som bortprioriterades i beaktande, visar 

också något om nationens syn på landets etniska grupper och den nationella 

historieskrivningen. Läroboksförfattare arbetade ofta efter olika riktlinjer, 

såsom läro- eller undervisningsplaner, önskemål från förlag, direkta uppdrag 

eller krav på innehåll med mera. Detta påverkade också läroböckernas 

innehåll. I denna undersökning speglar läroböckerna även de två 

nationernas olika intressen och behov av historie- och geografiämnet. 

Tillvägagångssätt och analysmetod 
Det som analyserats i läroböckerna är beskrivningar av svensk och finsk 

etnicitet, samt historiska händelser vilka beskrev relationen mellan de 

etniska grupperna. Läroböckerna har lästs i sin helhet och stycken och 

textpassager som berört ovanstående har tagits in i studien. Dessa 

textpassager har sedan förts in i särskilda dokument som citat, vilka utgjort 

kärnan i empirin. Citaten har sedan analyserats genom en för studien 

anpassad kritisk diskursanalys utifrån lingvisten Norman Faircloughs 

modell.24 Mönster och samband har därigenom kunnat identifieras och 

analyseras.      

Textanalytiskt har lärobokscitaten studerats utifrån modalitet där varje 

citat har undersökts utifrån hur ett påstående framläggs i läroböckerna. Ska 

formuleringen ses som sanning eller som ett möjligt synsätt? Fairclough 

skiljer mellan modalitet med sanning, att något är fastslaget som sanning, 

modalitet med tillåtelse, att något torde vara på det beskrivna sättet och 

slutligen modalitet med intonation, där flera möjligheter till förklaring finns. 

Genom att studera texten på detta sätt kan det avläsas vad som ansågs vara 

en självklar sanning väl befäst i dåtidens samhälle eller vad som på samma 

sätt kanske inte var det enda etablerade synsättet.25 Även transivitet har 

använts i analysen för att se på hur subjekt och/eller objekt används eller 

inte används. Vem tillskrivs rollen som aktören i en text och kan således 

hållas ansvarig för textens händelseförlopp, är handlingen positiv eller 

negativ?26 Både modalitet och transivitet har använts som sorteringsmetoder 

                                                             
24 Kritisk diskursanalys har anpassats utifrån studiens syfte, frågeställningar och empirins omfång. 
25 Norman Fairclough. Discourse and Social Change. (Cambridge 1992), s.158-162. 
26 Norman Fairclough. (1992) s.72-78, 177-181. 
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vid analysen av läroböckernas citat vilket resulterat i ett synliggörande av 

mönster och linjer som kommer att behandlas vidare i resultatdelen. 

För att kunna sätta in läroboksförfattarnas formuleringar, alltså empirins 

citat i rådande kontext har diskursiv praktik och social praktik lyfts in, även 

de utifrån Faircloughs analysmodell.27 Enligt den diskursiva praktiken har 

läroboksförfattarnas kontext, bakgrund och påverkansfaktorer undersökts, 

och rörande den stora kontexten, den sociala praktiken har den undersökta 

periodens samhälle, med fokus på nationalism och folkskolan utgjort 

ramarna. Resultaten har också granskats intertextuellt för att identifiera om 

föreställningarna och beskrivningarna gällande etnicitet och historiska 

händelser var reproduktioner av varandra eller om det skett en 

transformering under tidsperioden. Faircloughs intertextualitet poängterar 

att ingen text skapas från noll, alla texter bygger på något sätt på redan 

tidigare formulerade eller skrivna texter. En ny text är inte skapad ur intet, 

utan påverkas av rådande textbruk och själva diskursanalysen som helhet 

baseras på att vi inte kan bortse från att vi är präglade av vår egen kultur och 

historia och det påverkar vår syn på världen och även vår kunskap om den.28 

I denna studie undersöks huruvida en reproduktion eller transformering går 

att återfinna i källmaterielet genom att studera om formuleringarna över tid 

liknar varandra eller inte. 

Det finns både fördelar och nackdelar med att använda kritisk 

diskursanalys i historiska undersökningar och i lärobokssammanhang. Den 

sociala praktiken och påverkansfaktorerna gällande texten skulle, i en vid 

definition, kunna sägas vara vad som helst, därav skulle resultateten bli 

beroende av vilken social praktik som väljs. Det är därför viktigt att vara 

tydlig med vad som betecknas som social praktik för varje studie. I denna 

licentiatavhandling är den sociala praktiken tydligt avgränsad till 

nationalism och etnicitet och hur detta påverkat folkskolans lärobokskontext 

och dess författare. Läroböckerna blir därigenom inte isolerade enheter, utan 

istället en del av den stora nationella kontexten, som det också var tänkt i 

författandet för tiden då de skrevs.  

Texter bidrar till reproduktioner av samhället gällande exempelvis social 

identitet, sociala relationer och olika system av tro och övertygelser. Texten 

anpassas vid produktionen till det sammanhang där texten ska 

konsumeras.29 Detta gör att en textförfattare både påverkas av sin kontext, 

men också blir en del av kontexten vid författandet. De begrepp och de 

slutsatser eller framställningar författaren väljer att göra, medvetet eller 

omedvetet, utifrån sin egen världsbild och egna erfarenheter kommer att 

påverka andra. I en lärobokskontext blir detta extra intressant eftersom 

                                                             
27 Norman Fairclough (1992) s.78-96. 
28 Norman Fairclough (1992) s.239-240. 
29 Norman Fairclough (1992) s.64-65, 71, 78 och Norman Fairclough Media Discourse. (New York 1995) s.55-
56. 
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läroböckernas syfte är att fungera som utbildningsmateriel. En annan 

dimension med kritisk diskuranalys är att metoden i sig synliggör eventuell 

ojämlikhet. De skrivna diskurserna skapar och reproducerar samhälleliga 

maktförhållanden. Genom att forskaren lyfter fram och belyser dessa 

reproduktioner medvetandegörs ojämlikheter vilka därigenom motarbetas 

indirekt.30 Kritisk diskursanalys är en viktig metod i studiet av 

utbildningsrelaterade texter då språkets maktstrukturer är en viktig del av 

utbildningsväsendet. Språket är grundläggande i demokratisk utveckling och 

har en viktig roll både genom undervisning i språk, och i demokratisk 

skolning.31  
  

                                                             
30 Norman Fairclough. Critical Discourse Analysis. The Critical Study of Language. Second edition (Harlow 
2010) s.8. 
31 Norman Fairclough (2010) s.532-533. 
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2. Teoretisk ram  
 

I licentiatavhandlingen används nation, nationalism och etnicitet som 

bärande teoretiska analysverktyg vid studiet av läroböckernas beskrivningar 

av befolkning och historia. Följande kapitel beskriver studiens inramning 

utifrån dessa begrepp. 

Nation och nationalism 
För att skapa en bild av den tid då avhandlingens empiriska materiel 

författades och producerades måste nation och nationalism diskuteras och 

definieras. Begreppet nation kan definieras som en politisk och social 

gemenskap, ett samhälle vilket sammanknyts av gemensamma band grundat 

på historia och kultur. Dessa kan stärkas genom objektiva karaktäristika 

såsom ett geografiskt område, språk och religion, men också av mer 

känslomässiga och subjektiva delar som en medvetenhet om sin nationella 

identitet och en lojalitetskänsla inom nationen.32 

Den svenska nationalismen stod vid undersökningsperioden i 

gränslandet mellan en individualistisk nationalism, där nationen ansågs leva 

i varje individs själ, och en mer integrativ nationalism där den nationella 

helheten ansågs överordnad varje individ.33 Den individualistiska 

nationalistiska ideologin växte tidsmässigt fram runt franska revolutionen då 

element som folkdräkter, musik och mat lyftes fram som nationella. 

Bondekulturen beskrevs som det unika och var tänkt att ena folket genom 

dessa tecken på att man var ett folk.34 Nationen sågs alltmer som en kollektiv 

individ och dess medborgare, folket, ansågs vara varandra lika, präglade av 

nationens natur och kultur. Ingen nationell symbolik var dock helt unik. Alla 

nationer hade för tiden internationella förebilder, vilket innebar att 

föreställningar om andra nationers kulturyttringar kopierades eller 

inspirerade och influerade den inre utvecklingen.35 Trots likheterna 

fungerade de nationellt skapade symbolerna som gränsmarkörer gentemot 

kringliggande folk och nationer. 

Före 1880-talet definierades nationen utifrån föreställningar om att 

folket skulle ha en historisk anknytning till staten, att det fanns en etablerad 

kulturelit som bar språket och kulturen, samt att det fanns en förmåga att 

konkurrera och härska över andra stater. Under 1800-talet växte också en 

tänkt nationalitetsprincip fram, en princip vilken innebar att ett folk med ett 

gemensamt språk och kultur hade rätt att hävda en egen nation. Dock blev 

den i praktiken begränsad till att den blivande nationen måste vara stor nog 

                                                             
32 James G. Kellas. The politics of Nationalism and Ethnicity (London 1991) s.2-3. 
33 Patrik Hall. Den svenskaste historien. Nationalism i Sverige under sex sekler (Stockholm 2000) s.294. 
34 Thomas Hylland Eriksen (1993) s.128-129. 
35 Patrik Hall. (2000) s.294-295. 
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att ”utgöra en livsduglig utvecklingsenhet”.36 Denna tröskelprincip användes 

som kriterium för att kunna få tillämpa nationalitetsprincipen.37 Under 

perioden 1880-1914 förändrades nationalismen bland annat genom att 

tröskelprincipen fick mindre betydelse och därigenom kunde varje folk som 

ansåg sig vara en nation försöka skapa sig en, i alla fall i teorin. Dessutom 

menade historikern Eric J. Hobsbawm att nationens kriterier förändrades 

till att alltmer komma att handla om etnicitetet och språk, samt att 

nationalismen drog sig alltmer till höger på den politiska skalan. Språket 

verkade bärande i flera nationer såsom i Italien och Tyskland, vilka enades 

under 1800-talet andra hälft.38 Före nationalismens framväxt ansågs 

flerspråkighet oproblematiskt och nationer hade ofta en relativt tolerant 

inställning till olika språkgrupper. Enligt de större nationerna uppfattades 

till och med flerspråkighet som en tillgång. Nationalismens ideal förändrade 

emellertid detta, och istället för att se nationen kopplad till en enväldig 

regent som fått sin makt av gud, så ansågs folket utgöra nationen. Folket 

behövde således ett folkspråk, nationens språk.39 

Förutom språket fick även historieskrivningen en särställning i nationen. 

I Sverige inspirerade historien flera kulturutövare och en stark 

romantisering av historien utvecklades och flera, vad vi idag skulle kalla 

populärvetenskapliga historiska verk, skrevs40. Bland annat fick vikingatiden 

och krigiska kungar ett uppsving i historieskrivningen under denna period. 

Verken skrevs inte enbart för att roa och underhålla, utan var en del i tanken 

om att den nationella historien skulle förmedlas till folket i syftet att skapa 

nya nationella medborgare. Även folkskolan och skolundervisningen var en 

del av detta projekt. Eleverna i den svenska folkskolan skulle, enligt 1868 års 

läroboksdirektiv, utveckla ett nationellt medvetande präglad av en 

fosterländsk anda.41 

Nationalismen spreds kraftigt under perioden 1870-1914, mycket 

beroende på industrialisering med ökad geografisk och social rörlighet. I det 

hierarkiska förindustriella samhället var det sociala sammanhanget starkt 

präglande. Utanför sin sociala och ekonomiska grupp var man utsatt. I och 

med industrialiseringens intåg rubbades de gamla hierarkiska 

sammanhangen, vilket kunde upplevas oroande och kaotiskt. Den nationella 

                                                             
36 Eric J. Hobsbawm. (1994) s.44, 53-55. Citat från sida 44. 
37 Eric J. Hobsbawm. (1994) s.44, 54. 
38 Eric J. Hobsbawm. (1994) s.134-136. 
39 Anna-Riita Lindgren & Klaus Lindgren i Gabriel Bladh & Christer Kuvaja (red.) (2005) s.256-257. 
40 Exempel på populärvetenskapliga historiska verk som tillkom under decennierna runt sekelskiftet 1900; 
Berättelser ur svenska historien (Anders Fryxell), Svenska folkets underbara öden (Carl Grimberg) Sveriges 
historia till våra dagar (red. Emil Hildebrand), Svenska folkets historia (red. Henrik Schück) Sveriges 
historia för äldsta tider till våra dagar för svenska folket (Otto Sjögren), samt diktning och skönlitteratur 
från bland andra Verner von Heidenstam och August Strindberg. (Patrik Hall (2000) s. 180-181) 
41 Patrik Hall. (2000) s.180-183. 
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kulturen verkade då enande och språket och kulturen som tröstande.42 Som 

en effekt av industrialiseringen och urbaniseringen uppkom succesivt helt 

nya samhällsklasser och en ökad rörlighet av arbetskraft på grund av 

teknologisk och kommunikativ utveckling. Moderniteten under slutet av 

1800-talet upplevdes hotande för flera traditionella grupper. Allt detta ledde 

sammantaget till ökat behov av olika former av språklig kommunikation då 

människor rörde sig mer, flyttade mer, träffade andra folk och även skiljdes 

åt i högre utsträckning än tidigare.43 Det ansågs därför viktigt att svetsa 

samman nationen och dess folk. Dialekter behövde omformas för att språket 

skulle bli gemensamt och enhetligt. Detta homogena modersmål, 

nationalspråket, ansågs vara nationens ande.44   

För att nå ut med det nya modersmålet blev massundervisning av 

befolkningen nödvändig och de främsta institutionerna för undervisning i 

Europa blev den nationella folkskolan och armén.45 Efter första världskriget 

uppkom också nya kommunikationsmedel, ex. press, biograf och radio, där 

nationella budskap förmedlades och skapade nationell enhet. Även idrotten 

kom att spela en ny roll där landslag spelade den symboliska rollen som 

nationella kämpar och utgjorde också en slags ventil för eventuell friktion 

mellan folk och nationer.46 Nationalismen blev således funktionell för 

industrisamhället.47 Att se på nationen som en uppfinning eller helt 

konstruerad av eliten för att kunna kontrollera massan, är att ge 

konstruktörerna för stor betydelse, men också att se på befolkningen som en 

viljelös, duperad och underkastad massa. Nationen gav även befolkningen en 

viss trygghet i konflikter, krig och även en känsla av tillhörighet.48 Vid 

skapandet av nationer och nationella identiteter fanns flera aktörer, både 

politiska krafter och sociala klasser. Syftet från övre klasser var att försöka 

prägla underklassen, medan underklassen själv argumenterade för vikten av 

att skapa aktiva samhällsmedborgare. Nationalismen var inte var fullt så 

elitistisk och toppstyrd som den ofta skildrats vara, utan skapades alltså även 

underifrån.49 

Då första världskriget var slut och Europa låg i spillror uppkom en unik 

situation på den europeiska arenan. Bland annat hade den stora staten 

Österrike-Ungern upplösts och flertalet nya, till storleken mindre nationer 

uppkom i enlighet med kriterierna etnicitet och språk. Det visade sig 

                                                             
42 Patrik Hall. (2000) s.296. 
43 Eric J. Hobsbawm. (1994) s.142-143. 
44 Billy Ehn, Jonas Frykman och Orvar Löfgren. (1993) s.101-102. 
45 Eric J. Hobsbawm. (1994) s.150-151. 
46 Eric J. Hobsbawm. (1994) s. 185-186. 
47 Patrik Hall. (2000) s.296 (utifrån resonemang av Ernest Geller) 
48 Anthony D. Smith. Nationalism and modernism: a critical survey of recent theories of nations and 
nationalism (London 1998) s.130-131. 
49 Anne Berg. Kampen om befolkningen. Den svenska nationsformeringens utveckling och sociopolitiska 
förutsättningar ca 1780-1860 (Uppsala 2009) s. 268-269.  
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emellertid att människors uppfattning av sin egen identitet och 

nationalismens synsätt inte alltid överensstämde, nationstillhörighet var 

svårförutsägbar. Resultaten i de folkomröstningar, där folken själva skulle 

avgöra vilken nation de ville tillhöra, följde inga fasta mönster gällande språk 

och nationer.50 Mellan Finland och Sverige uppkom en situation där Ålands 

befolkning genomförde en folkomröstning vid tiden runt Finlands 

självständighet. Ålänningarna önskade tillhöra Sverige. Efter långvariga 

politiska diskussioner, där Nationernas Förbund slutligen fick avgöra frågan, 

kvarstod Åland som finländskt område. Frågan infekterade relationerna 

mellan Finland och Sverige under förhandlingarna och en tid in på 1920-

talet.51 

1800-talets nationalistiska tankar om folket och språket som nationens 

innersta väsen spred sig i Norden. Den folkliga kulturen gavs positiv 

innebörd och fick därigenom en nyckelroll, vilket ledde till att periferins 

genuina folklighet sågs som äkta, originell och eftersträvansvärd.  I Norden 

tolkades detta som att det tidigare efterblivna och ociviliserade perifera 

Norden nu istället blev modellen för folklighet, sundhet och äkthet.52 Detta 

var ett rejält uppsving för det agrara bondefolket i Finland som setts som 

skogsfolk och naturfolk. Egenskaper som tillskrevs det finska folket var 

pålitlighet, sedlighet, anspråkslöshet och anständighet.53   

De nordiska länderna har överhuvudtaget lyckats lansera bilden av sina 

nationer som urgamla, etniskt okomplicerade och kulturellt homogena. Just 

i Norden blev det under 1850-talet viktigt att ha en nationell stil, vilket 

förutsatte ett folk med specifika egenskaper. Beskrivningen av den äldre 

historien blev viktig: Varifrån kom folkstammen? Vilka hade folkstammen 

beblandat sig med? Nationen behövde en folklig historia och inte bara den 

kungliga och krigiska.54 Under det tidiga 1800-talet började begrepp som 

”Folkvisor”, ”Folksagor”, ”Folktradition”, ”Folktro” och ”Folksjäl” användas 

för att illustrera detta nationella folk.55 Detta ledde till en romantisering av 

folket och en konstruerad, folklig, nationell kultur som innehöll stereotyper 

av folket.56 Härtill kan även det nya begreppet folkskolan kopplas.  

                                                             
50 Eric J. Hobsbawm. (1994) s.171- 175. 
51 Cecilia af Forselles-Riska. ”Carl Enckells förhalningsstrategi vid Ålandsfrågans internationella behandling 
1919-1921” i Kerstin Smeds (red) Boken om Vårt Land 1996. Festskrift till professor Matti Klinge. 
(Helsingfors 1996) s.340-354. 
52 Henrik Meinander, ”Den nordistiska kroppen” i Kerstin Smeds (red) (1996) s.146. 
53 Anto Leikola. ”De lyckliga gubbarnas land” i Kerstin Smeds (red) (1996) s.28. 
54 Billy Ehn, Jonas Frykman & Orvar Löfgren. (1993) s.32-37, 135. 
55 Patrik Hall. (2000) s.122. 
56 Billy Ehn, Jonas Frykman & Orvar Löfgren. (1993) s.136. 
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Etnicitet, stereotyp och rasbiologi 
Under 1800-talets gång blev nationalismen alltmer etniskt inriktad. 

Beskrivningarna av nationers etniska grupper fokuserade alltmer på 

utseende, språk och kroppsliga egenskaper. Sverige betraktades som ett 

föregångsland inom rashygien och frenologi.57 Det är viktigt att förtydliga att 

etnicitet inte kan likställas med raser. Ras kopplas till medfödda genetiska 

egenskaper och utseenden såsom pigment, skallform, ansiktsdrag, 

kroppstorlek o.s.v., medan etnicitet är ett socialt och kulturellt system en 

person blir delaktig i via uppväxten. Etnisk identitet blir således tilldelad, 

eller med gruppens godkännande vald av, en person, medan ras är något ärvt 

som man inte kan ändra.58 Etniciteten handlar om gränsdragningar, vad 

varje grupp betraktas som vi, respektive dem. Rasbegreppet är äldre och 

användes inledningsvis främst som ett sätt att sortera jordens befolkning. 

Först vid kopplandet till nedärvda personlighetsdrag såsom rasbetingade 

ärftliga egenskaper betecknas det som rasism.59 

Förutom att avskilja etnicitet och ras, måste också rasbiologi och 

rashygien skiljas åt. Rasbiologin ansågs vara vetenskapen om de mänskliga 

rasernas variationer, medan rashygien betraktades som tillämpning av 

rasbiologin. Det är viktigt att veta att rasbiologi inte uppfattades som en 

pseudovetenskap utan var en fullt etablerad och erkänd vetenskap i dåtidens 

kontext. Rasbegreppet har använts sedan 1700-talet för att skilja 

människovariationerna åt, och var under 1800- och 1900-talet kända 

begrepp. Dock kopplades de inte till rasism med tydlig negativ klang i 

Sverige förrän i slutet på 1930-talet. Inom rashygienen däremot, åtskiljdes 

tidigt vad som ansågs positiv och negativ rashygien. Positiv rashygien 

månade om och tog hand om vad som ansågs vara den goda, friska 

befolkningen medan den negativa rashygienen handlade om att, genom lagar 

och förbud, hämma det som betraktades som den dåliga befolkningen. 

Socialdarwinismen agerade draghjälp åt rashygienen, där tanken om den 

starkare rasens överlevnad genom urval eller selektion rådde.60  

Kombinationen av emigrationen av svenskar under 1800-och 1900-talet 

och en viss invandring till Sverige, den senare dock inte så stor som 

dåtidssvensken uppfattade det, skapade en rädsla för hur detta skulle 

påverka den svenska kulturen.61 Här kan tilläggas att en betydande del av 

den svenska kulturen som lyftes fram som hotad var en skapad kultur, vilken 

konstruerats av en kulturelit och spreds som en gemensam folklig kultur.62 I 

                                                             
57 Patrik Hall. (2000) s.223. 
58 Karl-Olov Arnstberg & Billy Ehn. (1980) s.9-10. 
59 Thomas Hylland Eriksen. (1993) s.13-14, 23. 
60 Gunnar Broberg & Mattias Tydén. Oönskade i folkhemmet, Rashygien och sterilisering i Sverige. 
(Stockholm 2005) s.7- 11. 
61 Gunnar Broberg & Mattias Tydén. (2005) s.16. 
62 Thomas Hylland Eriksen. (1993) s.128-129. 
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en tid där hälsa och sundhet var på modet med en rådande vision om en 

specifik nordisk kroppslighet och kroppskultur,63 användes i kombination 

med kulturhotet argument som att ”identifiera fienden i folkkroppen” inom 

den rashygieniska propagandan.64 Nationen började under nationalismens 

framväxt att betraktas som ett levande väsen65 som skulle skyddas mot 

utarmning.66 

Anders Retzius undersökte kranier och hävdade på 1800-talet att finnar 

och samer (kortskallar) var Skandinaviens urbefolkning, men att de sedan 

trängdes undan av de överlägsna indoeuropéerna (långskallar).67 Sonen 

Gustaf Retzius gjorde senare rasbiologiska mätningar av finnar i Finland 

som sedan jämfördes med Retzius d.ä. kraniestudier.68 Han konstaterade att 

finnar och svenskar inte var av samma ras, något som mottogs positivt av 

båda grupper. Från finskt håll sågs det som ett erkännande av finskt språk 

och finska kulturella strävanden. Efter det finländska lantdagsvalet 1906, 

förlorade svenska partiet sin starka position i senaten och svenskspråkiga 

röster började höras om den finska rasens underlägsenhet. Flera artiklar i 

den andan publicerades och åsikter höjdes om att rasbiologin hade 

negligerats i Finland på grund av att finskhetsivrarna egentligen var 

förfinskade svenskar. Finnarna såg påhoppet om deras underlägsenhet som 

en krigsförklaring.69  Rasaspekten blev en allt viktigare del av de ideologiska 

striderna gällande den finska identiteten på 1920-talet. År 1926 lade den 

finskfödde antropologen Rolf Nordenstreng fram en ny teori där han 

presenterade den östbaltiska rasen. Den var helt skild från mongolerna och 

skulle ses som en östlig gren av den nordiska rasen. Den östbaltiska rasen 

accepterades av både svensk- och finsksinnade nationalister i Finland.70 

I Sverige grundades världens första statliga rasbiologiska institut 1922 

och Herman Lundborg blev dess chef.71 Inom ramen som chef för 

rasbiologiska institutet gav han 1927 ut en folkupplaga av boken Svensk 

Raskunskap. Där beskrevs Sverige som Europas äldsta självständiga stat och 

att det i Sverige främst fanns två främmande element och det var ”Finnar” 

                                                             
63 Henrik Meinander i Kerstin Smeds (red). (1996) s.145. 
64 Gunnar Broberg & Mattias Tydén. (2005) s.23. 
65 Patrik Hall. (2000) s.225-226. 
66 Ett exempel på detta resonemang kan läsas i Herman Lundborgs skrift. Svensk raskunskap, folkupplaga 
med text, kartor, diagram och planscher. (Uppsala 1927) s.16. 
67 Christian Catomeris. Det ohyggliga arvet. Sverige och främlingen genom tiderna (Stockholm.2004) s.87 
och Sten Högnäs. Kustens och skogarnas folk, om synen på svenskt och finskt lynne. (Stockholm 1995) s.60. 
68 Detta i verket Finska kranier, jämte några natur- och litteraturstudier inom andra områden af finsk 
antropologi (1878). 
69 Sten Högnäs. (1995) s.60-69, 91.  
70 Derek Fewster. Visions of Past Glory. Nationalism and the Construction of Early Finnish History. Studia 
Fennica, historica. Academic dissertation, (Helsingfors 2006) s.314-316. 
71 Gunnar Broberg & Mattias Tydén. (2005) s.33-38. 
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och ”Lappar”.72 Svensk Raskunskap fick mycket goda vitsord och stor 

uppmärksamhet världen över.73 Att finnar lyftes ut som ett främmande 

element visades även i Emigrationsutredningen, ett betydande verk från 

1910.74 Där ses också en indirekt uppmaning till myndigheterna att 

intensifiera försvenskningen.75  

I en proposition från 1913 beskrevs det att Sverige inte ansågs ha problem 

med invandrare från ex. Norge, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Irland 

eller Österrike-Ungern. Däremot ansågs finnarna vara ett problem. De finska 

invandrarna beskrevs som förbrytare vilka i berusat tillstånd var våldsamma, 

vildsinta och trotsiga. Dessutom beskrevs finnarna varit ”[...] ohågade för 

arbete, begifna på starka drycker och ohörsamma mot ordningsmakten samt 

förty ofta utgöra en fara för rättssäkerheten”76. De ansågs också utföra flera 

av de svåraste brotten.77  

När nationalismens yttringar i samhället analyseras är det viktigt att inte 

ta nationalismens världsbild för given.78 I denna studie betraktas folkskolans 

läroböcker som en del av det nationalistiska projektet vid spridandet av 

budskapet fosterlandskärlek och nationell enhet. Det är därigenom viktigt att 

klargöra i vilka kontexter läroböckerna är skrivna och om nationalismen och 

läroböckerna påverkades ömsesidigt.  

Under mellankrigstiden började begreppet etnisk grupp att alltmer 

ersätta begrepp som nationalitet, kultur eller ras.79 Etnicitet kan inte 

uppkomma ensamt, det kräver identifikation i kontrast till någon annan som 

betraktas som annorlunda och kulturellt särpräglad.80 Inom 

etnicitetsforskningen kan tre huvudlinjer identifieras, vilka är präglade av 

olika sätt att se på etnicitet. Första synsättet, essentialismen, menar att 

etnicitet är något en person föds in i, etnicitet ses som statisk och fast. Inom 

det konstruktivistiska synsättet, vilket är det andra, ses däremot etnicitet 

                                                             
72 Herman Lundborg. (1927) s.6 och 16. Lundborg menade också att en ras aldrig helt kunde utplåna vid 
blandning, istället uppkom bastarder, halvblod och blandraser.  Därför behövde kunskaperna om degernation 
fördjupas för att förstå orsakerna bakom ”[...]brottslighet, vanart, alkoholism och annan 
undermålighet”(Herman Lundborg (1927) s.9-11) Han avslutade boken med uppmaningen att ”Må vi, som nu 
leva i denna nordiska rasens urhem, göra allt vad på oss ankommer för att hålla rasen uppe, så att den ej 
urartar eller dör ut.”  (Herman Lundborg. (1927) s. 28.) 
73 Gunnar Broberg & Mattias Tydén. (2005) s.42. 
74 Gustav Sundbärg. Emigrationsutredningen. Ekonomisk-Statistisk beskrifning öfver Sveriges olika 
landsdelar. Bilaga V Bygdestatistik. (Stockholm 1910) s. 247. 
75 ”En sorglig sida af dessa trakters historia är den förfinskning, som så länge utan allt motstånd – ja, med 
myndigheternas hjälp fick fortgå af den svenska befolkningen. I Tornedalen är, såsom bekant, den 
ursprungligen till en stor del af svenskar uppodlade bygder numera nästan helt och hållet försvenskad.” 
Gustav Sundbärg. (1910) s. 266. 
76 Ulf Mörkenstam. ”Önskvärda och icke önskvärda folkelement. Den normativa argumentationen i svensk 
invandringspolitik 1900-1950.” i Historisk tidsskrift för Finland. Årg. 91 2006. (Helsingfors 2006) s.294-295. 
77 Ulf Mörkenstam (2006) s.294-295. 
78 Henrik Åström Elmersjö. Norden, Nationen och historien.  (Umeå 2013) s.34. 
79 Elmgren, Ainur. Den allrakäraste fienden; svenska stereotyper i finländsk press 1918-1939. (Lund 2008) 
s.23. 
80 Thomas Hylland Eriksen. (1993) s.13-14, 28. 
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som något en person lärs, något man blir. Konstruktionen av etnicitet sker 

via gränsdragningar gentemot andra och förändras således över tid i alla 

pågående gränsdragningar och förhandlingar. Framförallt representeras 

detta synsätt av Fredrik Barth, Thomas Hylland Eriksen och Richard 

Jenkins. Slutligen finns det ett tredje synsätt, det postkoloniala synsättet, där 

även språkbruket läggs till förhandlingen. Eftersom etnicitet beskrivs med 

språket, ges språkbruket och förändringar och förhandlingar av ord och 

begrepp stor betydelse inom detta synsätt. Då omförhandlingar av språket 

görs via definitionsförändringar förskjuts maktförhållanden även mellan 

olika etniska grupper.81  

Denna studie utgår från ett konstruktivistiskt synsätt, men den ger även 

språket betydelse, dock inte i fullt så stor utsträckning som vid ett 

postkolonialt synsätt. Detta betyder att studien utgår från att 

socialiseringsprocessen lär oss vår etnicitet och att den förändras över tid. 

Definitionerna förändras via språket, men också via kultur, religion, politisk 

situation, relationer, tolkningar av historien och övrig kontext. I definitionen 

av etnicitet är gränsen och relationen mellan grupper det centrala och 

således helt nödvändig. Om skillnader inte kan kommuniceras, kan inte 

heller etnicitet uppstå. I vissa fall kan dessa beskrivningar påverka aktörerna 

själva och bli självuppfyllande profetior där en del egenskaper hämmas och 

vissa stereotyper förstärks. Även om etnicitetens beskrivna egenskaper kan 

påverkas av aktörerna kan de inte manipuleras hur långt som helst. 

Aktörerna bestämmer själva hur stor betydelse den ska ges.82  

När egenskaper reproduceras skapas stereotyper. Genom att kategorisera 

en annan grupp utifrån vissa observerade likheter och olikheter kan man 

också definiera ett stereotypt beteende hos andra och kan vidare definiera 

sig själv och förklara olika sociala skeenden.83 Genom att ställa sig utanför 

detta gemensamma beteende kan man identifiera sig själv med att så är/gör 

inte jag, vilket kan vara en grund i en egen identifikation. Dock kan synen på 

stereotypa föreställningar om identitet och nationalitet vara problematiskt, 

då man får det man frågar efter. Frågar man efter stereotyper, är det vad 

svaret blir, därigenom reproduceras också de stereotypa föreställningarna.84  

Stereotyperna i sig kan sägas ha tre funktioner. Det handlar dels om att 

ge människor en känsla av att förstå samhället, dels att förklara en ojämlik 

samhällssituation, men också att definiera den egna gruppens gränser.85 

Stereotyper kan också se likartade ut i olika kontexter, men dess tolkning 

görs utifrån gruppens egen självidentifikation. Stereotyper är således inte 

                                                             
81 Hanna Wikström. Etnicitet. (Malmö 2009) s.12-13, 23.  
82 Thomas Hylland Eriksen. (1993) s.35-36, 44-47 
83 Jaques-Philippe Leyens, Vincent Yzerbyt & Georges Schadron. Stereotypes and social cognition. (1994) s.1 
och 70. 
84 Ainur Elmgren. (2008) s. 10.  
85 Thomas Hylland Eriksen. (1993) s.34–35. 
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alltid negativa och de kan ses som ordningsskapande i en föränderlig värld. 

De symboliserar det fasta och statiska i den annars rörliga omvärlden.86 

Utifrån dessa funktioner skulle stereotypernas funktion i en situation med 

två väldigt olika kontexter kunna förklaras. Både nationalismen och 

stereotypisering kan ses fylla en ordningsskapande funktion i en föränderlig 

socioekonomisk eller politiskt rörlig situation.  

Katarina Leppänen menar att nationen inte bara skrivs ut i de egna 

nationella berättelserna utan även i texter skrivna av exempelvis 

motståndaren. Dessa berättelser ger något att motbevisa eller anamma.87 

Detta torde även gälla på beskrivningar av etnicitet inom en nation. Det är 

viktigt att inte utgå från att de bilder man kommer att mötas av i läroböcker 

är stereotyper, utan det kan likaväl vara nyanserade beskrivningar som visas. 

Eftersom läroböckerna i studien var skrivna för att yngre personer både 

skulle förstå textinnehållet och samtidigt skapa en bild av omvärlden och 

historien, blev funktionen om förståelsen av samhället mycket central. 

Dessutom får inte förglömmas att folkskolans läroböcker i vissa fall var de 

enda böcker en person läste under sin livstid.88 De stereotyper som 

förmedlades i läroböcker kunde därigenom få starkt genomslag inom 

målgruppen. Vid studiet av läroböcker kan en eventuell reproduktion av 

stereotypa fördomar vara central då läroböcker, förutom att reproducera 

gamla fördomar, också genererade nya genom nästa generations läsare. 

En avgörande faktor för en etnisk identitet är en uppfattning och 

föreställning om en gemensam historia. Därför blir tolkningen av historien 

en viktig aspekt för ideologier eller grupper som vill framhäva eller stärka en 

etnisk identitet. Vid ett eventuellt yttre hot, såsom samhällsförändringar, 

ockupation eller hotet från en annan härskarklass, behöver den etniska 

identifikationen ibland stöd. Det kan vara att fastställa en grund som visar 

på en kontinuitet av ett gemensamt språk, en livsstil, en religion eller en 

gemensam kultur. Historien kan då komma att anpassas för att stärka denna 

grund.89 Utifrån tanken om att historia inte bara är det förflutna, utan även 

är ”[...]svar på nuets krav” blir tolkningarna av historien lika viktiga som det 

som de facto hände.90 Nationalstaters och etniska gruppers historia kan 

skrivas och tolkas utifrån tidens behov och för att fylla specifika syften. En 

etnisk identitets centrala delar är bland annat kollektivets namn, en 

gemensam ursprungsmyt, ett delat historiskt minne, uttalat särskiljande 

kulturella drag, kopplingen till ett hemland och stark solidaritet inom 

                                                             
86 Ainur Elmgren. (2008) s.18-19. 
87 Katarina Leppänen. ”Historia och litteratur i identitetsskapande”. i Finsk tidskrift 2010 nr.7-8. 
(Helsingfors 2010) s.375. 
88 Niklas Ammert ”Om läroböcker och studiet av dem” i Niklas Ammert (red) Att spegla världen. 
Läromedelsstudier i teori och praktik (Lund 2011) s. 28 och Sture Långström (1997) s.10 
89 Thomas Hylland Eriksen. (1993) s. 78, 89 och 95. 
90 Thomas Hylland Eriksen. (1993) s.93. 
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gruppen.91 Derek Fewster diskuterar huruvida finnarna, enligt Smiths 

ovanstående etniska definition, är en etnisk grupp. Fewster menar att den 

specifika finskheten är en ny kreation som bara funnits ca 200 år och att 

Kalevala, vilken myten och kulturen vilar på, skapades av en enda person. 

Utan den publikationen skulle folkloren inte blivit en del av nationalarvet. 

Han frågar sig vidare om finnarna verkligen innehade egna myter, symboler, 

värderingar och kollektiva minnen före svensktiden.92  

Nationell identitet och etnisk identitet som 
bärande i nationsbygget 
Skillnaden mellan etnisk identitet och nationell identitet bör här belysas. Om 

nationell identitet ses som politisk kan detta tydligöras. En individ kan 

betecknas som nationellt svensk både i politisk och i etnisk mening,93 

exempelvis svenskar boende i Sverige eller finnar i Finland.94 På 

motsvarande sätt kan den politiska identiteten vara skild från den etniska, 

exempelvis en tornedalsfinne eller en finlandssvensk som har en politisk 

tillhörighet samtidigt som den etniska identiteten skiljer sig från 

majoritetsbefolkningen. Frågan är då i vilka lägen nationell identitet 

åberopas och i vilka lägen etnisk identitet betonas i läroböckerna. 

Etnicitet baseras på gränser mot andra och utmaningen består i att skapa 

en nation där dessa gränser inte är överstigbara. För att få folket med sig i en 

nationell process behövs en grundläggande folkgemenskap som grund för en 

nationell identitet med en delad kultur och med en gemensam historia och 

ett sammanlänkat öde.95 Att inom ramen för nationalism använda begrepp 

som ”modersmål”, ”nationens fader”, eller ”bröder och systrar” syftar till att 

skapa en familjär gemenskap och ett slags imaginärt släktskap. Att skapa en 

nation där medborgarna känner sådan lojalitet att de är beredda att dö för 

sin nation kräver starka känslor.96 Lyckas det, att få hela folket enade i 

nationen, blir medborgarna mer benägna att uppfatta sig som 

nationsmedborgare istället för etniska grupper inom nationen. 

Huruvida etnisk eller nationell identitet blir överordnat vid en konflikt 

dem emellan har diskuterats. Billy Ehn, Jonas Frykman och Orvar Löfgren 

menar å ena sidan att den nationella tillhörigheten överordnas den etniska 

genom olika åtgärder vid konstruktionen av en nationell identitet, vilket de 

menar också är orsaken till att flera etniska grupper kan enas under en 

nation.97 Karl-Olov Arnstberg å andra sidan menar att gruppen, familjen och 

                                                             
91 Anthony D. Smith. (1991) s.21 
92 Derek Fewster. (2006) s.402-403. 
93 Karl-Olov Arnstberg & Billy Ehn. (1980) s.11. 
94 Det kan också ses vara representerade av finsktalande finnar i Finland. 
95 Billy Ehn, Jonas Frykman & Orvar Löfgren. (1993) s.24-25. 
96 Thomas Hylland Eriksen. (1993) s.135-136. 
97 Billy Ehn, Jonas Frykman & Orvar Löfgren. (1993) s.13. 
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det egna etniska nätverket på grund av sin påtagliga mänskliga närhet alltid 

överordnas nationen om de ställs mot varandra.98 Utgångspunkten i denna 

studie är att den etniska eller den nationella identifikationen torde vara 

kontextbunden. Beroende på sammanhang tillskriver sig en grupp etnisk 

eller nationell identitet. Arnstberg menar vidare att etnicitet bäst tydliggörs 

såsom försvarsstrategi hos en grupp i tydlig minoritet eller i etnisk 

underlägsenhet, eftersom gränserna då måste definieras. Utifrån det 

resonemanget borde den svenska etniciteten vara tydlig i den 

finlandssvenska kontexten. För svenskar i Sverige, menar Arnstberg, var det 

svårt att skilja mellan nationell och etnisk identitet, en skillnad som inte var 

svår för finlandssvenskar. Den svenska etniciteten existerade dock för båda 

grupperna, men bara svenskarna i Finland hade behov och anledning att 

hävda och medvetandegöra den.99 Ett annat exempel på ett etniskt 

medvetandegörande är de finsktalande kvänernas100 kamp för sitt språk och 

sin etnicitet i Nordnorge, något som den norske historikern Teemu Ryymin 

beskrivit i sin avhandling och i flera artiklar. Vid inflyttandet före 1800-talet 

sågs kvänerna som en tillgång i Norge, men som svikare i Sverige-Finland. 

Efter nationalismens och folkromantikens intåg på 1850-talet beskrevs 

kvänerna som aggressiva och fientliga och ibland som socialt utstötta av 

norsk press. Därför behövde de, enligt den norska pressen, förnorskas till 

både språk och kultur. I Finland, som blivit Storfurstendömet Finland, sågs 

kvänerna efter 1860-talet som nationella finska hjältar då de höll fast vid det 

finska.101  I Ryymins beskrivning av kvänerna betonas att definitionen av 

nationers etnicitet och nationella identitet hela tiden måste förhandlas 

beroende på kontexten. I detta fall är Norges politik kontexten och den 

påverkar etnicitet inom landet. Dock tillägger han att etnicitet ofta ses som 

konstruerad och föränderlig utifrån, men som fast och statiskt inifrån, 

kvänerna själva ser kvänsk etnicitet som något konstant, något som alltid 

varit.102 Situationen i Norge med kvänerna har många liknande drag med 

situationen för finsktalande i Sverige under samma tid. 
  

                                                             
98 Karl-Olov Arnstberg, Svenskhet, den kulturförnekande kulturen. (Stockholm 1989) s.229. 
99 Karl-Olov Arnstberg. (1989) s.214, 228-229. 
100 Kvänerna är finsktalande och inflyttade i Nordnorge under främst 1500-1800-talen. 
101 Teemu Ryymin. De nordligeste finner. Fremstillingen av kvenene i den finske litterære offentligheten 
1800-1939 (Tromsø 2004) s.171, 351-367, Teemu Ryymin ”Representing the Kvens. Images of Arctic 
Finnishness in the Interwar Period.” i Karin Granqvist och Ulrike Spring (eds) Representing Gender, 
Ethnicity and Nation in Word and Image. 4/2001. (Tromsø 2001) s.108,118.  
102 Teemu Ryymin. “Creating Kvenness: Identity building among the Arctic Finns in northern Norway” i Acta 
Borealia: A Nordic Journal of Circumpolar Societies. 1-2001 (Oslo 2001) s.52-54.  
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3. Folkskolors läroböcker som 
studieobjekt 

 

Folkskolan var en viktig del av nationalstatens massutbildningsprojekt på så 

sätt att modersmålet och en nationell bild av landet skulle spridas till 

medborgarna.103 Motiven bakom grundandet av den svenska folkskolan 1842 

kan dock sägas vara flera, tolkningarna skiljer sig åt. Å enda sidan betonades 

ett medborgerligt allmänbildningsprojekt då befolkningen ansågs behöva 

grundläggande kunskaper om konstitution och lagar, samt grunder i den 

svenska historien för att kunna delta i samhället. Å andra sidan handlade det 

om ett sätt att skaffa sig social kontroll av underklassen vilken genomgick en 

enorm befolkningsökning. De ansågs behöva kontrolleras och disciplineras 

för att inför framtiden stävja och hindra eventuellt kommande upprorsvilja 

och social oro.104   

När Finlands folkskola inrättades 1866 gjordes också detta med flera 

motiv. Ett av motiven var ett försök att hämma reformivern, att tillgodose 

underklassen så att de inte skulle kräva mer reformer. Ett annat motiv var 

att stimulera den ekonomiska utvecklingen och styra folket gentemot mer 

nationella, sociala och demokratiska mål genom att höja utbildningsnivån. 

Från ryskt håll sågs folkskolan som ett sätt att fjärma storfurstendömet från 

den gryende skandinavismen och istället försöka föra Finland mer mot 

Ryssland genom en russifiering.105  

Läroplaner och organisation för 
folkskolorna i Sverige och Finland 
Varken Sverige eller Finland hade inledningsvis en officiell, vad vi idag skulle 

kalla, läroplan. I Finland fungerade ett betänkande från Landsbygds-

folkskolornas läroplanskommitté som läroplan, trots att den inte var 

officiellt antagen.106 I Sverige grundades Folkskolan 1842 och i och med 

detta fastslogs folkskolestadgan som innebar att barnen var tvungna att 

infinna sig i skolan för att få sina kunskaper kontrollerade. Det var alltså inte 

skolplikt, utan läroplikt. Folkskolans kurser skulle vara läsning, skrivning, 

räkning, kristendomskunskap, biblisk historia, geografi, historia, 

naturkunskap, gymnastik och sång.107 Dock kom historieundervisningen 

                                                             
103 Eric J. Hobsbawm. (1994) s.150-151. 
104 Henrik Edgren, ”Folkskolan och grundskolan” i Esbjörn Larsson & Johannes Westberg (red.) (Lund 2011) 
s.104-105. 
105 Håkan Andersson, Kampen om det förflutna – studier i historieundervisningens målfrågor i Finland 
1843-1917. (Åbo 1979) s.34-35. 
106 Janne Holmén, Den politiska läroboken. Bilden av USA och Sovjetunionen i norska, svenska och 
finländska läroböcker under Kalla kriget.  (Uppsala 2006) s. 93. 
107 Gunnar Richardsson. (2010) s.52. 
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tillsammans med geografi att inledningsvis fungera som en slags 

fördjupning, medan bland annat läsning, skrivning, räkning och 

kristendomskunskap blev basen i undervisningen.108  

Folkskolestadgan från 1842 var inte revolutionerande i fråga om att den 

gav folket undervisning. Ungefär hälften av socknarna i Sverige hade någon 

form av folkskolor sedan ett par decennier tillbaka. Däremot var 1842 års 

folkskolestadga viktig som en officiell bekräftelse för de socknar som redan 

ordnat med folkskolor, men även som ett påbud för de socknar som inte 

hade skolor att snarast ordna det. Viktigt var också att den var rikstäckande 

och således gällande för hela Sverige.109 

År 1878 framlades en normalplan vilken reglerade vad som skulle läsas i 

vilken klass110, och från 1882 gällde en ny folkskolestadga och i och med den 

kom också skolplikten.111 Efter första världskriget tillkom 1919-års svenska 

undervisningsplan, vilken påverkade både skolämnenas innehåll och skolans 

organisation. Planen kan betraktas som målstyrd då den angav ämnenas 

övergripande mål och specificerade fördelningen av innehållet i de olika 

årskurserna, men också resultatstyrd då eleven fick gå om en årskurs ifall de 

inte nådde vissa resultat.112 Trots att den finländska folkskolan grundades 

senare än de övriga nordiska länderna, var den finländska utvecklingen 

gällande undervisningsmetoder långt före övriga Norden.113  

Granskning av läroböcker    
I Finland granskades läroböcker centralt av skolöverstyrelsen redan från 

1872. Anledningen till den tidiga granskningen i Finland tros vara en 

kombination av språkliga och kulturella motsättningar samt ett sätt för 

Ryssland att bevaka sina intressen i Storfurstendömet Finland.114 

Författaren eller förlaget skickade in sin lärobok till skolöverstyrelsen och de 

granskade den, ibland med experthjälp från sakkunniga. Böcker godkändes 

som regel utifrån kriterier som officiellt grundades på om boken genomgått 

en väsentlig förbättring sedan tidigare upplagor eller i relation till böcker på 

marknaden, likaså om de utgjorde en ny intressant pedagogisk vinkel. Ett av 

motiven till restriktionerna på antalet böcker som skulle finnas på 

marknaden var hänsyn till folkskolebarnens familjers ekonomi. Kostnaderna 

skulle hållas nere. Att den finländska marknaden inte skulle få ”svämma 

                                                             
108 Daniel Lindmark. ”Kunskapskraven i den framväxande folkskolan” i Egil Johansson & Stig G Nordström 
(red.). Utbildningshistoria 1992. (Uppsala 1993) s.80. 
109 Henrik Edgren (2011) s.105 
110 Susanna Hedenborg och Lars Kvarnström. Det svenska samhället 1720-2006. Böndernas och arbetarnas 
tid. (Lund 2013) s.334. 
111 Gunnar Richardsson. (2010) s.51 och Henrik Edgren (2011) s.105. 
112 Gunnar Richardsson. (2010) s.103-104. 
113 Henrik Edgren (2011) s.105. 
114 Anna Johnsson Harrie. Staten och läromedlen. En studie av den svenska statliga förhandsgranskningen 
av läromedel 1938-1991. (Linköping 2009) s.213-214. 
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över” av läroböcker i historia kan illustreras med exemplet att det åren 1917-

1944, en period på 27 år, godkändes totalt 26 ansökningar om 

historieläroböcker. Av dessa var 10 svenskspråkiga och 16 finskspråkiga. De 

svenskspråkiga läroböckerna ansågs ”släppas igenom” lättare än de 

finskspråkiga. Detta skulle kunna bero på att granskningen av finskspråkiga 

och svenskspråkiga läroböcker gjordes av olika personer. Det skilde mer 

mellan de svensk- och de finskspråkiga läroböckerna i geografi än i historia. 

Framförallt bestod skillnaderna i beskrivningar av förhållandena i 

Ingermanland, Karelen och Kolahalvön.115 

För Sveriges del fanns ingen statlig förhandsgranskning av läroböcker 

förrän 1938. År 1887 gjordes en granskning av använda läroböcker för 

folkskolan. Där ansågs alla granskade böcker som odugliga då läroböckerna 

antingen bedömdes som för dåligt skrivna och/eller för omfattande. Även 

Odhners 11:e upplaga fick en del kritik. Den ansågs innehålla för många årtal 

och ett bruk av ologiska och olämpliga uttryck. Trots kommitténs 

avstyrkande av boken fortsatte den att produceras och säljas.116 År 1935 

gjordes nästa granskning vilken resulterade i en förteckning över godkända 

läroböcker. En geografibok av A. G. Lundborg underkändes, och en 

historiebok av Morén berömdes.117 1938 inleddes en obligatorisk statlig 

granskning av läroböcker i Sverige genom grundandet av Statens 

läroboksnämnd och den verkade till 1983.118  

Argumenten vid införandet av central förhandsgranskning i Sverige 

grundades på önskemål om en kombination av lägre priser och högre kvalitet 

hos läroböckerna, något som ansågs kunna åstadkommas med en tydligare 

kontroll av vad som fanns på marknaden. Det övervägande argumentet var 

dock tanken om en bottenskola för alla. Skulle den införas var det viktigt att 

ha kontroll på läroböckernas innehåll utifrån att skolan då blev en politisk 

intressesfär. Det uppkom en politisk vilja att påverka vilka kunskaper som 

befolkningen skulle få tillskansa sig.119 En nordisk granskningsnämnd 

utvecklades under 1920-talet genom Föreningarna Norden, vilka hade sitt 

ursprung i tre nationella föreningar i Danmark, Norge och Sverige grundade 

1919. På hösten det året beslöt den norska föreningen att tillsätta en 

kommitté med uppdrag att granska läroböcker. Under 1920-talet grundades 

även föreningar i Finland och på Island och 1932 tillsattes en internationell 

                                                             
115 Janne Holmén. (2006) s.52-61. 
116 Sture Långström (1997) s.78 och Henrik Åström Elmersjö. (2013) s.211-212. 
117 Janne Holmén. (2006) s.56-57. I denna licentiatavhandling finns A.G. Lundborgs geografiupplaga från 
1911 med, likaså Moréns historieupplaga från 1937.  
118 1974 ersattes granskningen av läroböcker från Statens läroboksnämnd till en nämnd inom 
Skolöverstyrelsen. Där avskaffades granskningen 1983. (Gunnar Richardsson. (2010) s. 160.) Sedan 1991 
upphörde all statlig granskning helt i Sverige. (Niklas Ammert, ”Inledning” i Niklas Ammert. (2011) s.17). 
119Anna Johnsson Harrie. (2009) s.214. 
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kommitté för att kontrollera de nordiska ländernas historieläroböcker, dessa 

blev dock till nationella nämnder.120  

I Finland sköttes granskningen av två personer, en finskspråkig och en 

svenskspråkig. Bedömningarna från Finland var inte alltid enhetliga och det 

går inte av yttrandena att utläsa vem som ansåg vad. Den finländska 

nämndens utlåtande om de rikssvenska böckerna var tre gånger utförligare 

än deras utlåtanden om norska och danska läroböcker. Det de främst 

reagerade på var finskans beskrivna släktskap med ”en del asiatiska språk”, 

att finnarna beskrevs som ”vilda och halvvilda nomader” vid kristnandet och 

att finnarnas jordbruk i författandets nutid beskrevs som primitivare än 

andra nordiska grannars. De berörde också avsaknaden av förekomsten och 

betydelsen av finnarnas kolonisation i det inre av Finland, men också 

samtidens svenska Norrland och Värmland.121 De svenska böckerna 

kritiserades vidare för oklara beskrivningar av gränsdragningar mot 

Ryssland vid de olika frederna. Inte heller nämndes orsaken till det finska 

språkets långa period av brist på utveckling: att svenskan var organisations- 

och ämbetsmannaspråket i Finland under så många år. Men det kanske mest 

beklagansvärda, menade den finländska nämnden, var frånvaron av 

finnarnas bidrag till den svenska forna storheten; den finländska 

aristokratins bidrag till styret, finska folkets välvilliga hjälp med 

inkvarteringar av hären under krig, de finska militärernas mångåriga tjänst 

och hjälp till gemensamma segrar, men också det finska folkets enorma 

lidande under Stora ofreden.122 Dessutom ansåg den finländska nämnden att 

alltför litet utrymme i övriga nordiska läroböcker ägnades åt den stora 

Ofreden, anjalaförbundet, finska kriget, nationalitetsfrågan, Finland efter 

skilsmässan från Sverige, samt Finlands senaste tid.123 

Läroboken som studieobjekt 
Lärobokens dominans som hjälpmedel vid undervisning gör läroboksstudier 

relevanta. Dess roll som faktabas i en auktoritär skolmiljö har gjort att 

folkskolebarn ofta okritiskt accepterat läroböckernas innehåll. Det är mycket 

svårt för en elev att veta vad som av författaren valts bort och prioriterats, 

men även varför det är presenterat på det sätt det är.124 Läroboksförfattarens 

historiesyn och vad författaren uppfattade som historiens innebörd och mål, 

påverkade framställningen av historien i läroboken och längre fram i kedjan 

också elevernas uppfattning av historien.125 

                                                             
120 Henrik Åström Elmersjö. (2013) s.13. 
121 Wilhelm Carlgren. Nordens historia i nordisk skola och forskning. (Stockholm 1957) s.52-56. 
122 Wilhelm Carlgren. (1957) s.53-55.  
123 Henrik Åström Elmersjö. (2013) s. 160. 
124 Sture Långström (1997) s.10-11. 
125 Sture Långström (1997) s.50-51. 



 

32 
 

Lärobokens uppbyggnad, tillkomst och användning kan studeras utifrån 

en didaktisk kommunikationskedja. I kommunikationskedjan finns tre 

perspektiv, först ett processuellt perspektiv där läroboken studeras som 

process, som en del av den samhälleliga kontexten. Läroboken studeras då 

från läroboksförfattaren, till bokens roll som förmedlande lärobok och 

påverkare i kommande samhällen och kontexter. Det andra perspektivet är 

det strukturella perspektivet där vad som kan ha påverkat lärobokens 

tillkomst studeras, exempelvis styrdokument, marknad, ekonomi, politik, 

vetenskap m.m. Slutligen finns ett funktionellt perspektiv, vad läroboken 

förmedlar i förlängningen och vilken relation boken och läsaren får.126 

Läroboken kan således sägas ha en roll i samhällskontexten i flera led. 

Utifrån ett maktperspektiv kan läroboken ses från två håll med ett 

sammantaget dubbelt motiv. Å ena sidan ses läroboken som en maktspegel 

där makthavarnas vilja att behålla makten kan utläsas i lärobokens 

idealbeskrivningar och önskningar om disciplinering av eleverna. Å andra 

sidan blir läroboksförfattarna och läroboken redskap för att utöva denna 

makt över elevernas blivande identiteter och uppfattningar.127 En nation 

talar genom läroboken om vilken kunskap och vilka värderingar som önskas 

förmedlas till den yngre generationen, vad nästa generation ska ha med sig 

in i framtiden för nationens bästa. Således kan avsaknaden av teman eller 

ämnen i en lärobok vittna om vad som anses/har ansetts oviktigt att 

förmedla vidare.128 Lärobokens beskrivningar torde beskriva en mittfåra i sin 

tids diskurser. Det är därför inte tillräckligt att studera läroböcker endast 

textanalytiskt. Även om författaren är ansvarig för sin text kan inte fokus i en 

studie helt läggas på läroboksförfattaren, som måste ta hänsyn till marknad, 

förlag, traditioner och samhället i stort.129 

Utifrån ovanstående resonemang är det inte fruktbart att studera en 

lärobok utan att förstå lärobokens roll i de kontextuella maktstrukturer det 

samtida samhället representerar. I denna studie läggs maktstrukturen och 

maktfokuset på nationalismens och nationalstatens framväxt och påverkan 

på folkskolan.  

Skolämnena historia och geografi 
Historieämnet var ett av de minst diskuterade i 1820-talets svenska 

skoldebatt då enighet rådde om att det var ett viktigt skolämne. Ämnet 

ansågs vara moraliskt uppfostrande eftersom det satte eleverna i kontakt 

med historiska personer som de kunde ta lärdom av. De skulle inspireras av 

                                                             
126 Niklas Ammert (2011) s.18, 28-38. 
127 Klas-Göran Karlsson. ”Läroboken och makten – ett nära förhållande” i Niklas Ammert (red). (2011) s.45. 
128 Klas-Göran Karlsson i Niklas Ammert (red).(2011) s.45-49. 
129 Kenneth Nordgren. ”Interkulturella perspektiv i historieläroböcker” s. 139-155 i Niklas Ammert (red). 
(2011) s.141. 
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mänsklighetens stora hjältar och avskräckas av historiens brottslingar. 

Under hela 1800-talet ansågs historieundervisningen befästa 

fosterlandskärleken och den historiska objektiviteten var vid en konflikt dem 

emellan underordnad, men objektivitet och nationell prägel sågs allmänt 

som fullt förenlig.130 Införandet av nationella myter som en del av skolans 

historieämne gjordes för att skapa legitimitet och ge värde till nationen.131  

Poängen med att använda myter var att på ett intresseväckande och 

underhållande sätt kunna lyfta upp det som uppfattades vara moralen i 

myten.132 Historieämnet fick ett uppsving i Sverige i och med nationalismens 

intåg i mitten av 1800-talet och det som lyftes fram var det storslagna i 

Sverige; historien, språket, befolkningens karaktärsdrag, naturen och 

näringarna.133 

Undervisningen i historia hade två sammankopplade mål. Den skulle 

vara samhällsnyttig och skapa bättre medborgare av folket. Runt sekelskiftet, 

men framförallt efter första världskriget, diskuterades huruvida 

nationalismen och krigshistorien borde få ge vika för mer kulturhistoriska 

inslag i historieundervisnigen.134 Motiven bakom detta var 

samhällsutvecklingen som industrialiseringen förde med sig av 

utvecklingsoptimism och ett nytt politiskt klimat, vilket i sin tur skapade ett 

ökat intresse för svensk landsbygd, natur, och teknikhistoria. Dessutom 

ansågs den nya borgarklassen och arbetarklassen inte kunna identifiera sig 

med krigshistorien, som ansågs vara överklassens historia. Det kom dock att 

dröja till efter andra världskriget innan politisk historia helt slutade att 

dominera svenska folkskolans historieundervisning.135  En revision av 

läroböcker efterlyses under mellankrigstiden då kriget 1914-1918 och dess 

verkningar visat upp nationalismens värsta sida. I folkskolan var påpekandet 

nödvändigt, eftersom många läroböcker och nya upplagor i stort sett bara 

var reproduktioner och avskrivningar av äldre läroböcker.136  

Det finländska nationsbygget skapade en språkkonflikt vilken utvecklades 

till en kamp om Finlands historia.137 Detta gjorde i sin tur att synen på 

historieämnet kom att spela en central roll i den kulturella 

omvandlingsperiod som tog sin början på 1870-talet i Finland. 1800-talet 

kan beskrivas som historiens och historieundervisningens århundrade, detta 

utifrån att man för första gången i historien vågade ha en helhetsuppfattning 

                                                             
130 Göran Andolf.  Historien på gymnasiet – Undervisning och läroböcker 1820-1965. (Uppsala 1972) s. 22-
23, 62, 284-287. 
131 Henrik Åström Elmersjö. (2013) s. 37, Håkan Andersson (1979) s.95. 
132 Thomas Hylland Eriksen (1993) s.28. 
133 Fredrik Thisner, Henrik Edgren & Samuel Edquist i Esbjörn (2011) s.38. 
134 Göran Andolf. (1972) s.62. 
135Janne Holmén, ”Skolämnenas historia; Historia” i Esbjörn Larsson och Johannes Westberg (red.) (2011) 
s.202-203. 
136 Janne Holmén. (2006), s.30-33. 
137 Max Engman (1999) s.167. 
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av tillvaron och att historien inte längre bara sågs som en skildring av det 

som varit, utan gavs också tyngd åt nuet och framtiden. Att ha en bild av det 

förflutna skulle skapa en styrka att möta framtiden. Skolan blev betydelsefull 

för denna process då historieämnet i och med detta gavs en viktig uppgift i 

folkskolans och läroverkens undervisning.138 Ett behov uppkom också av att 

beskriva Finlands historia separat från den svenska så nationalromantiska 

ideal krävde en egen nationell finsk historia.139 

I Finland, vilken var en yngre nationell enhet än Sverige, grundades 

historieskrivningen på kulturhistoria, detta på grund av den långa 

gemensamma politiska historien med Sverige före 1809 och med Ryssland 

åren 1809-1917. Framförallt i de finskspråkiga finländska läroböckerna 

beskrevs folkliga traditioner och exempelvis beskrivningar av svedjebruk, 

medan de svenskspråkiga finländska böckerna mer liknade de svenska 

läroböckernas upplägg med kungar och politik.140 Historieämnet i Finland 

påverkades starkt både av det politiska läget efter 1809 och 

idéströmningarna som rådde under 1800-talet. Att finna och etablera 

Finlands egen historia var en balansgång mellan det geografiska och 

politiska läget mellan Sverige och Ryssland, dessutom växte en inre 

motsättning mellan ett finsknationellt och ett svensknationellt synsätt 

fram.141  

De finsknationella önskade förfinska Finland och fjärma det från 

svenskheten. De ville i så många sammanhang som möjligt skilja ut den 

finska historien och göra den så olik den svenska som möjligt. Det mest 

finskt specifika lyftes fram; de finska stammarnas liv före korstågen och det 

svenska maktövertagandet, det finska språket och den finska 

folkdiktningen.142 Historiens fokus låg i Finland på att presentera det 

finländska, det som skulle kunna visa att Finland var en nation värdig sin 

självständighet. Det klassiska fennomanska uttrycket om att ”ryssar äro vi 

icke, svenskar vilja vi icke vara, låt oss vara finnar”143, blev huvudlinjen inom 

den fennomanska historieskrivningen. 

De svensknationella däremot, betecknade efter självständigheten den 

ryska perioden 1809-1917 som ”den ryska parentesen”. Det sades vara en 

tillfällig parentes i den kontinuerlig historia av nordiskt arv och nordisk 

kultur, som Finland varit en del av och förvaltat sedan korstågen och som nu 

återigen var en naturlig del av Finland. Finland hade genom 

                                                             
138 Håkan Andersson. (1979) s. 279. 
139 Ainur Elmgren. (2008) s.58-59. 
140 Janne Holmén. (2011) s.202-203. 
141 Håkan Andersson. ”Mellan Norden och Ryssland. Historien som geopolitiskt instrument i Finlands skolor 
1809 – 1917” i Bjarne Bjørndal, Torstein Harbo & Jon Haukaas (red) Levende fortid. (Oslo 1991) s.104. 
142 Max Engman ”Finland i paralleller” i Kerstin Smeds (red). (1996) s.14.  
143 Ett citat i lite olika versioner, ibland tillskrivet Adolf Ivar Arwidsson, ibland Johan Vilhelm Snellman, 
ibland Yrjö Sakari Yrjö-Koskinen, ibland Zacharias Topelius. Oavsett ursprunglig upphovsman/kvinna, 
användes uttrycket i finsknationella sammanhang. 
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självständigheten återtagit sin naturliga plats bland de nordiska nationerna 

och för de som tydligt ville hålla distans till Sovjetunionen blev Norden och 

Sverige referenspunkten i historieskrivningen.144  

Det förekom en del kritik mellan läroboksförfattarna i Finland, något som 

bottnade i debatter om historiesynen inom historieämnet i Finland. 

Debatterna inleddes runt 1870 efter utgivningen av historieprofessorn Yrjö 

Sakari Yrjö-Koskinens finsknationella historielärobok.145 Lärobokens 

historieframställning utgick från att det finska folket alltid existerat. 

Framställningen av Finlands historia skulle därför grundas på vad som 

verkat positivt för det finska folkets utveckling.146 År 1873 utkom en 

folkskolebearbetning av den omtvistade historieboken, vilken senaten 

förbjöd för användning i folkskolan. Kritiken gällde att Koskinens finländska 

historia saknade svensk kultur och svenskt inflytande och kritikerna menade 

att boken grundade hela det finländska folkbegreppet enbart på det finska 

folket och det finska språket. Dessutom ansågs Koskinen skriva fram 

nationella strävanden i den finska historien, långt innan sådana fanns.147 

Även Koskinens avhandling från 1858 lyfte fram Klubbekriget åren 1597-

1599 som en av nyckelsymbolerna gällande den finska nationalkänslan 

genom historien.148 Medan bland annat läroboksförfattaren Elis Lagerblad 

och tidningen Vikingen var mycket negativa till Koskinens lärobok, var en 

annan läroboksförfattare, H.L. Melander mycket positiv. Melander menade 

att boken pekade på att Finland inte var en viljelös provinsiell massa under 

den gemensamma tiden med Sverige, utan ett folk med en egen kulturform. 

Han menade vidare att om ett nationellt åskådningsperspektiv förnekades, 

förnekades också folkets nation. Slutomdömet från Melander var att en 

lärobok i fosterlandets historia som inte hade ett nationellt perspektiv var 

direkt oönskad, vilket gjorde Koskinens bok föredömlig. Melander 

kritiserade istället Aleksander Hallsténs läroböcker och exemplifierade det 

med hans bok från 1874.  Han menade att finnarnas deltagande i krigen på 

1600- och 1700-talet var försummade och att finnarnas fornhistoria hade 

utelämnats eller var felaktig. Hallstén fick också liknande kritik av andra, 

vilka inte ansåg det acceptabelt att Hallsténs böcker saknade nationell 

synvinkel.149 Även ett svensknationellt synsätt etablerades i Finland genom 

bland andra M.G. Schybergsons historiearbeten. På 1890-talet ledde 

splittringen mellan finsk-och svensknationella synsätt till att svensk- och 

finskspråkiga skolor använde olika läroböcker.150 Den finlandssvenska 

                                                             
144 Max Engman (1996) s.14-16.  
145 Håkan Andersson. (1991) s.98-100. 
146 Matti Klinge. Krig, kvinnor, konst. (Helsingfors 1997) s.195. 
147 Håkan Andersson. (1979) s.134-140 och Håkan Anderson (1991) s.98-101. 
148 Derek Fewster. (2006) s. 121. 
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150 Håkan Andersson (1991) s.100. 
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traditionen kombinerade den finländska kulturhistorien men med en stor 

andel svenskt statshistoria.151 

I historieämnet ingick under 1800-talet även geografi och samhällslära. 

Geografin sågs mer eller mindre som en självständig del av ämnet, medan 

samhällsläran fick vänta till mitten av 1950-talet på det erkännandet.152  

Även om geografiämnet var en del av historieämnet inleddes inte någon 

egentlig geografiundervisning förrän i mitten av 1860-talet153 och ämnet 

ansågs underordnat historia vilket också kan illustreras av att den första 

rena geografiprofessuren i Sverige inrättades först 1902.154 Under andra 

halvan av 1800-talet dominerade i Sverige ett naturdeterministiskt synsätt 

vilket lade grunden till ett biologiskt perspektiv där hierarkin baserades på 

naturens ordning.155  
  

                                                             
151 Janne Holmén (2011) s.202. 
152 Göran Andolf. (1972) s.35, 62. 
153 Sonja Peterson. Vad vet grundskoleeleven om kartan? (Göteborg 1971) s.11, 21. 
154 Lena Olsson. Kulturkunskap i förändring. Kultursynen i geografiläroböcker 1870-1985. (Göteborg 1986) 
s.56. 
155 Lena Olsson. (1986) s.120. 
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4. Tidigare forskning 
 

Läroböcker kan, förutom att förmedla kunskap, även fostra och överföra 

värden till eleverna. Kopplingen mellan historia och identitet har använts av 

många länder just för att uttrycka en nationell identitet. Berättelserna om 

det förflutna var viktiga i historieböckernas förmedling av denna nationella 

identitet.156 Utifrån detta resonemang skulle man kunna tänka att relationen 

mellan dåtidens människor, historien, och den nutida människan, läsaren, 

skapar en relation, en gemenskap och identitet över tid. Tanken om att 

eleven ska lära av historiska personers hjältemod och misstag sätts i ett 

sammanhang. Herbert Tingsten undersökte läroböcker redan 1969, då med 

utgångspunkt i att läroböckerna innehöll skolpropaganda i syfte att väcka 

patriotism och bibringa eleverna den kristna tron. Svenskarna i hans 

läroboksundersökning presenterades nästintill förträffliga med stark 

frihetskänsla, sinne för rättvisa, mod och med allmän hygglighet. 

Egenskaperna var en kombination av utmärkta germanska förfäder och en 

utveckling till fulländning och förfining. Han beskriver Sverige som en 

mönsterstat för skolpropaganda men ser samtidigt förändringar under 

tidsperioden. Beskrivningar där Gud beskrevs som huvudregissör i historien 

avtog runt 1900 och under 1920-talet sågs det tidigare nationalskrytet 

minska. Även om rester av stämningar och värderingar från 1800-talets slut 

fanns kvar sågs den nationella propagandan genomgå stora förändringar 

från att se svensken som överlägsen andra folk till att lyfta fram andra folk 

som vänner och likar. Runt sekelskiftet 1900 beskrevs svenskarna sällan i 

geografiläroböckerna, inte heller beskrevs grannfolken. Kanske kan det vara 

så att beskrivningar av nordborna istället lämnats till historieböckernas 

befolkningsbeskrivningar, resonerade Tingsten.157  

Ett annat nordiskt exempel på nationalistisk historieskrivning i 

läroböcker visas av norrmannen Svein Lorentzen.  Att betrakta Norge är i 

denna licentiatavhandlings sammanhang intressant inte bara utifrån 

läroboksgenren i ett annat nordiskt land under den undersökta 

nationsbyggande perioden, utan även utifrån att Norge som nation är relativt 

jämngammal med Finland och med ett, liksom Finland, gemensamt förflutet 

med nationen Sverige. Dessutom har norra Norge, liksom norra Sverige en 

finsktalande befolkning och det finns gemensamma drag mellan 

nationalstaternas behandling av de finsktalande kvänerna och 

tornedalingarna. I Norge blev historia ett skolämne runt 1860 och nationellt 

präglade läseböcker och rent historiska läroböcker började därmed författas 

                                                             
156 Niklas Ammert, ”Gemenskap och ambivalens. Finsk-svenska möten i finlandssvenska läroböcker i 
historia.” i Historisk tidsskrift för Finland. 1, 2009. Årgång 94, (Helsingfors 2009) s.1-2. 
157 Herbert Tingsten Gud och fosterlandet: studier i hundra års skolpropaganda (Stockholm 1969) s.194, 
202, 250, 276-279. 
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och publiceras. Läseböckerna fokuserade textmässigt på historia, geografi 

och naturlära och läroböckerna tryckte på nationell stolthet för nationen 

Norge. Runt sekelskiftet började en kritik mot den svensk-norska unionen 

skönjas och nationella uttryck som ”vi”, ”hela folket” och ”norrmannen” visar 

på den norska enheten. Alla böckerna lägger stor vikt på flit, nöjsamhet och 

hårt arbete som de framhävda nationella norska dygderna. Efter 

unionsupplösningen vittnar läroböckerna om en stark nationell prägel, något 

som efter första världskriget dämpas för att mer eller mindre utkonkurreras 

runt 1940 av kulturhistoria, vardagshistoria, internationalisering och 

solidaritet. Kvarstår gör dock den nationella optimismen och bilden av norsk 

framgång inom politik, kultur och näringsliv, något som gavs äran åt det nya 

fria Norge.158  

Angående kopplingen mellan läroboksforskning och nationsbyggen kan 

det ifrågasättas om man verkligen kan skilja mellan patriotism och 

nationalism, detta utifrån Tingstens resonemang där patriotism definieras 

som en relativt ofarlig känsla av att älska sitt land och där nationalismen ses 

som en överlägsenhetskänsla av det egna i kontrast till det främmande. I just 

läroboksgenren kan detta ses som omöjligt då texten ska förmedla och utgå 

från en känsla av att det är en stolthet och lycka att bo just här och att 

tillhöra just detta folk. Det blir då också en indirekt beskrivning av andra 

folk och platser som underlägsna. Läroböckernas motsatsbeskrivning av 

nationalism-patriotism består av två delar; kärlek och uppskattning av det 

egna, men också aggressivitet och förakt mot det främmande. Dessa 

resulterar tillsammans i en överlägsenhetskänsla och ett gott nationalistiskt 

eget samvete i händelse av krig.159  

Skolan spelar en fundamental roll som bärare av värderingar som ska 

förmedlas till barn och unga. Hur etniska grupper manifesterats och 

beskrivits i svenska läroböcker över tid, finns bland annat beskrivet gällande 

afrikaner söder om Sahara under 200 år fram till 1965. Luis Ajagán-Lester 

menar att en förändring av en grundsyn på ”den Andre” kan skönjas under 

dessa 200 år. Inledningsvis, fram till 1850, betonades olikheterna mellan 

afrikaner och européer. Européen beskrevs, till skillnad mot afrikanen, som 

civiliserad och respektabel. Perioden 1850-1920 reproducerade helt okritiskt 

koloniala ideal vilka definierade afrikaner som de – barbarerna, medan 

européerna beskrevs som vi – de civiliserade. Påföljande 30 år 

kännetecknades av rasideologi och vetenskaplig rasism för att under 1960-

talet övergå till mer nyanserade bilder av afrikaner, med färre inslag av vi 

och dem.160  
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Även samers representation i läroböcker beskrevs via rasinslag belägger 

Karin Granqvist-Nutti. Inslagen av rasinslag och de delvis negativa 

ordalagen om samer i läroböckerna kan ses som en produkt av dåtidens 

rådande darwinism. En tydlig åtskillnad gjordes mellan nomadiserande 

samer och bofasta samer där de nomadiserande samerna beskrevs mer 

positivt. De nomadiserade samerna sågs som en turistattraktion och 

jämfördes ofta med mongoler i läroböckerna. På 1950-talet kan en 

förändring skönjas och runt decennieskiftet 1970 inräknades samerna i den 

svenska befolkningen.161 Både beskrivningarna av afrikaner och samer visar 

på hur den svenska lärobokstraditionen tagit sig rätten att beskriva en annan 

etnisk grupp som kontrast till bilden av det beskrivna rätta, alltså det 

svenska och europeiska. 

Lena Olsson har undersökt kulturframställningar i geografiläroböcker 

1870-1985 där mönster av tydliga rasistiska föreställningar framkom. 

Beskrivningarna grundades i författarnas rasistiska värderingsmönster 

baserat på en hierarkisk grundsyn. Orsaker till skillnader mellan raserna 

förklarades i läroböckerna bero på naturen och klimatet och de starkaste 

raskopplingarna och beskrivningarna gjordes vid beskrivningar av 

mörkhyade. Olsson menar vidare att geografiläroböckerna likställde 

kulturfolk med civiliserade och naturfolk med ociviliserade. Grunderna för 

kultur och såldes civilisation beskrevs vara bofasthet, skriftspråk, läs- och 

skrivkunnighet, hantverksskicklighet, musik, litteratur, teater, konst och 

goda och rättvisa lagar. De stereotypa beskrivningarna grundade på 

rasistiska värderingar var vanligast på 1800-talet, men även om de 

rasbaserade generella omdömena avtog efter andra världskriget fanns de 

kvar men då i samband med av kvantitativa beskrivningar såsom 

analfabetism och teknikutveckling. De rasbetingade egenskaperna byttes 

således mot mått på samhällsutveckling och kulturell status. Hon skriver 

också att de äldre karaktäristiska beskrivningarna ansågs lyckade enligt 

Pedagogisk tidsskrift från 1888, men att begrepp som snuskig borde 

undvikas.162  

Även Janne Holmén visar att rasbeskrivningarna nyanserades något på 

1930-talet då sammanblandning av ras och språkgrupp började ses som 

omodernt. Därigenom avtog dessa i läroböckerna under åren närmast efter 

andra världskrigets utbrott. Finlandssvenske Sigurd Sahlbergs lärobok i 

geografi från 1929 liknade den svenska hållningen i rasfrågorna, med 

undantaget att den inte behandlade de finsk-ugriska folken särskilt 

ingående. Anledningen till att de svenska och de finlandssvenska 

läroböckerna hänvisade till rasläran var att de ansåg sig representera den 
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högsta rasen, samt att rasläran legitimerade finlandssvenskarnas, historiskt 

sett, stora inflytande i Finland.163 

Ingmarie Danielsson Malmros har undersökt berättelser om Sverige och 

svenskhet som förmedlats i läroböcker i historia från 1930-talet fram till 

2ooo-talet. Hon har återfunnit fem narrationer eller berättelser; det neutrala 

Sverige, vandringen från fattig-Sverige till Välfärds- eller välståndsland, det 

demokratiska Sverige, främlingen och hur Sverige blev jämställdhetens 

föregångsland. I sensmoralen om neutraliteten kan det i 1930-talsböckerna 

utläsas att Sverige klarade sig undan krig tack vare starkt försvar och 

sammanhållning med de övriga nordiska staterna. I dessa äldre läroböcker 

betonas en etnisk nationalism för att i senare läroböcker övergå till en mer 

statsnationalistisk framtoning.164 Huruvida självbilden av neutraliteten är en 

efterhandskonstruktion och istället en fråga om tur och slump låter vi här 

vara osagt, men det är den bilden som återfunnits i läroböckerna från 1930-

talet. I berättelsen om främlingen visar böckerna på ett gott svenskt 

självförtroende gällande gästfrihet och Sverige som föredöme. I äldre böcker 

betraktas främlingen som en farlig inkräktare, i yngre böcker är främlingen 

en arbetskraftsinvandrare eller flykting som kommer till föregångslandet 

Sverige.165 Hon skriver också att aktörer i svenska läroböckers 

historieskrivning getts glans och ära för sin svenskhet ” [...] oavsett om det 

har handlat om demokratiska odalbönder, uppfinningsrika företagare eller 

fredliga kungar.”166  

Göran Andolf har undersökt läroverkens historieundervisning och 

läroböcker i allmän historia åren 1820-1965. Han visar att de äldre 

läroböckerna (1820-ca 1870) beskrev folken åtskilda från varandra och att de 

ses ha en encyklopedisk ambition där alla folk och alla tider ansågs ha något 

att lära ut. Runt 1870-talet förändrades detta och läroböckerna blev mer 

deskriptiva och endast folk som ansågs ha påverkat den västerländska 

kulturella utvecklingen togs med i läroböckerna. Efter 1920 återfinns 

ytterligare förändringar, där kulturella och sociala skeenden fick ta större 

utrymme och efter andra världskriget var historien inte längre disponerad 

enligt specifika staters historia, utan istället genom historiskt övergripande 

kapitel.167 Andolf såg således en transformering gällande både disposition 

och stoff i sin läroboksundersökning. 

Rörande skolboksmyter beskriver Johan Wickström ett brott i svenska 

läroböckers beskrivningar av annan etnicitet än svensk. Äldre läroböcker 

visade på en progressiv invandringskronologi där etniska grupper beskrevs 
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ha bättre egenskaper ju senare de invandrade till Sverige. I Sverige 

framställdes i sammanhanget samer och finnar som ursprungsbefolkning 

och svenskarna som senare invandrade. Efter 1868 ändrades strategin till att 

istället osynliggöra finnar och samer i historieläroböckerna. Wickström 

beskriver detta som en viktig ideologisk förändring.168 

Etnicitet i läro- och läseboks-
undersökningar  
Matti Similä har undersökt svenskt och finskt i historieläroböcker i Sverige 

och Finland under 1950-talet. Mönstret visar att finlandssvenska läroböcker 

har en stark överensstämmelse med finska läroböcker, men samtidigt ses en 

tendens till att berätta mer svensk historia än de finska läroböckerna. I 

denna inledande undersökning sågs mönster runt Finska kriget och 

Ålandsfrågan. Finska kriget skildrades relativt lika i de två länderna, men 

följderna av kriget och summeringen av den gemensamma tiden skiljde sig 

åt. Finlandssvenska läroböcker var mer positiva till den gemensamma tiden 

än de finska. I de svenska läroböckerna beskrevs freden som en geografisk 

förlust av Finland och Åland. Efter 1809 verkar svenska läroboksförfattare 

betrakta allt öster om Bottenhavet som Ryssland, Finland försvann således 

ur läroböckerna under dryga hundra år. Rörande Ålandskrisen hade finska 

läroböckerna ett mer konfliktbetonat perspektiv, medan finlandssvenska 

läroböcker antog ett mer inifrånperspektiv, samt skildrade Sverige som 

hjälparna. Svenska läroböcker betonade lösningen av krisen och att den skett 

i största samförstånd och på ett civiliserat sätt.169 

Niklas Ammert har studerat vilken typ av berättelser som förmedlas 

gällande relationen/mötet mellan Finland och Sverige och vilken bild av 

Sverige som ges i finländska läroböcker under 2000-talet. De tendenser som 

framkom om finsk-svenska möten i finlandssvenska läroböcker i historia 

visar på en gemenskap och öppenhet, men också en jämförelse mellan 

länderna som ibland legitimerar handlingar, ibland tonar ner Sverige. Den 

identitetsskapande bilden eleverna får läsa om är dubbel. Läroböckerna 

beskriver en gemenskap med Sverige och den svenska historien, men målar 

samtidigt upp en bild där Finland och det finska betraktades som det 

främsta. Läroböckerna visar således upp en ambivalent hållning till 

Sverige.170 
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En genre som varit i fokus för undersökningsperioden är läseböcker. 1868 

gavs Folkskolans läsebok ut i Sverige.171 Henrik Edgren har studerat boken 

och skriver att ambitionen med den statliga läseboken var att etablera och 

lära ut en kanon av nationell kunskap alla svenskar skulle känna till. Det var 

ett lyckosamt projekt kan tyckas då ca sju miljoner folkskolebarn beräknas 

ha läst boken från utgivningen 1868 till 1940-talet. Både svenska Läsebok 

för folkskolan och Finlands Boken om Vårt land följde den europeiska 

trenden med encyklopediska läseböcker, där målet var att unga medborgare 

skulle skapa en nationell identitet som svenskar, finländare eller annan 

nationell tillhörighet. Läroböcker som skrevs i detta syfte var viktiga 

byggstenar i det stats- och nationsbygge som pågick under andra halvan av 

1800-talet. Edgren lyfter flera gånger fram det anmärkningsvärda i att 

finländaren Zacharias Topelius fosterländska dikter ges tyngd i den svenska 

läseboken. Han förklarar det med att det fortfarande var svårt att särskilja 

svensk och finländsk kultur åt sedan separationen 1809. Läseboken 

dominerades av etnisk nationalism och var regionalt beskrivande genom 

landskapsbeskrivningar, vilka lyftes fram genom sina särarter. Förlusten av 

Finland diskuterades inte alls och det enda som återfinns är Runebergs dikt 

om Sven Dufva. Inte heller nämns statskuppen mot Gustav IV, vilket av 

Edgren förklaras med att det inte passade i Sveriges framgångshistoria som 

läseboken skulle förmedla till folkskolebarnen. De enda finländska inslagen i 

läseboken utgjordes av Runebergs dikter och genom en beskrivning av 

samojeder, där de likhetsmässigt kopplades till finnar genom egenskaperna 

betänksamma, saktmodiga, envisa och egensinniga.172 

 I Finland har Zacharias Topelius och hans finländska läsebok Boken om 

Vårt land studerats i flera sammanhang.173 Läseboken från 1875 användes 

flitigt från utgivningen ända fram till början av 1900-talet. Boken var 

ursprungligen avsedd som läsebok för de lägre elementarläroverken, men 

kom i praktiken att dominera flera decennier av folkskolans 

historieundervisning.174 Boken likställde det finska folket med Finlands folk 

och inkluderade både svensktalande och finsktalande i det finska folket. 

Finland beskrevs också i boken som ett av Gud utvalt land, med uppdraget 

”[...] att utsträcka den europeiska civilisationen så långt norrut som möjligt”. 

Det finska folket skildrades i läseboken som arbetsamt, ihärdigt, tåligt, trögt, 

försakande, stridbart och kunskapstörstande, medan den svenska delen av 

befolkningen beskrevs som rörligare, ståtligare och snabbare i beslut än 

                                                             
171 Folkskolans läsebok, (1868). Den är för övrigt är Sveriges mest lästa publikation genom historien. (Billy 
Ehn, Jonas Frykman & Orvar Löfgren. (1993) s.105). 
172 Henrik Edgren. ”Menige mans historia. Centrala budskap i den första upplagan av Läsebok för folkskolan” 
i Esbjörn Larsson & Johannes Westberg (red.). Utbildningens sociala och kulturella historia. Meddelanden 
från den fjärde nordiska utbildningshistoriska konferensen. (Uppsala 2010) s.117,120-126, 134-140. 
173 Bland annat av Nils-Erik Forsgård, ”Från det kända till det okända, Zacharias Topelius och Boken om 
Vårt land.” i Kerstin Smeds (red). (1996), Håkan Andersson (1979) och Håkan Andersson (1991).  
174 Håkan Andersson (1979) s.134-140. 
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finnarna.175 Topelius skildring av finnarna var positivt laddad, men 

innehållsmässigt liknade den Anders Retzius negativare beskrivning av 

uthålligheten och envisheten.176 Yrjö-Koskinen var positiv till Topelius 

läsebok och uttryckte att den förmedlade fosterlandskärlek och han betonade 

också vikten av att den var skriven på svenska.177 Beskrivningar gällande 

Finlands folk i Boken om vårt land påverkade inte bara den finska 

självbilden och dess efterkommande litteratur, utan även utomståendes bild 

av Finland. Ingen annan bok har haft lika stor genomslagskraft i Finland. 

Den räknas idag som en av Finlands klassiker med sina 2,5 miljoner tryckta 

exemplar. Boken ska dock läsas mot bakgrunden av den vaknande finska 

nationalitetskänslan och kanske även mot bakgrund av en nationalistisk 

renhetstanke. I det stora hela blev boken positivt mottagen, men kritik 

förekom, bland annat genom likställandet av finska folket med Finlands 

folk.178 

Den svenska läseboken Nils Holgerssons underbara resa har studerats 

av Lars Elenius ur perspektivet om hur den behandlar det finska i Sverige. 

Författarinnan Selma Lagerlöf fick uppdraget att skriva en ny läsebok, efter 

kritik mot Folkskolans läsebok från 1868 som av vissa ansågs förlegad och 

omodern. Det geografiska uppdraget kantades av en nationalistisk underton, 

läsarna skulle bli goda medborgare och patrioter, språket skulle vara 

konstnärligt, samtidigt som det skulle ena nationen Sverige. Som förebild för 

denna nya läsebok nämndes bland annat den tidigare beskrivna finländska 

läseboken Boken om Vårt land av Zacharias Topelius. Lagerlöfs beskrivning 

av Norrland är perifer, den finska kulturen i Tornedalen nämns inte, istället 

visas de finska inslagen från utdöende finnmarker i Bergslagen. Detta skulle 

kunna vara en produkt av att det nya Sverige, utan vare sig Finland eller 

Norge, skulle målas upp med svensk kärna. Assimilationspolitiken i Sverige 

arbetade också hårt för att försvenska de finska områdena i Sverige, därav 

uppvisandet av utdöende svedjefinnmarker i Bergslagen istället för den rika 

levande finska kulturen i Tornedalen. Elenius menar att Akka, ledargåsen 

och de andra vildgässen symboliserade den fjällsamiska stoltheten, samt att 

de andra gässen har finska namn och gässens resa och icke-bofasthet kan 

symbolisera de samiska och finska folkslagens avsaknad av riktig hemort i 

Sverige.179  

                                                             
175 Nils-Erik Forsgård, (1996) s.36-38. 
176 Christian Catomeris. (2004) s.88. Catomeris tar även upp att finnarnas rasegenskaper även reproduceras 
i läroböcker i geografi, som exempel ger han Skolgeografin från 1889 där finnarna beskrevs vara sega och 
uthålliga och därmed avskildes finnarna från den moderna världen. (Catomeris (2004)s. 88-89). 
177 Håkan Andersson (1991) s.100. 
178 Nils-Erik Forsgård (1996) s.36-38. 
179 Lars Elenius. ”Selma Lagerlöf och Norrland: nationella idealbilder i Nils Holgerssons underbara resa” i 
Ann-Katrin Hatje (red.)  Sekelskiftets utmaningar. Essäer om välfärd, utbildning och nationell identitet vid 
sekelskiftet 1900. (Stockholm 2000) s.15-41.  
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Ovanstående resonemang visar att folkskolan och dess läro- och 

läseböcker hade en fostrande roll, med tydligt avvägt innehåll gällande 

nationalstat och beskrivningar av etnicitet. Vad som valdes att beskrivas, hur 

det presenterades och vad som valdes att inte inkluderas hade betydelse, 

både för författarna och för kritikerna.   

Reproduktion eller transformering i läroböcker 
Läroböckers förmedlade av en reproducerad och nästintill statisk historia 

genom decennierna har diskuterats inom forskningen. Janne Holmén menar 

att läroboksgenren inte är fullt så statisk och reproducerande som den haft 

rykte om sig att vara. Holmén hänvisar till bland andra Herbert Tingsten, 

Luis Ajagán-Lester och Lena Olsson som enligt honom visat på en 

reproduktion och en stagnation i läroböckers beskrivningar av historien.180. I 

sin avhandling argumenterar han för att det krävs att läroböcker är politiskt 

korrekta för att de ska vara konkurrenskraftiga och godtas av marknaden, 

vilket kräver en förhandling som leder till att den historiska händelsens 

minsta gemensamma nämnare blir den representerade i läroböckerna. Dock 

ser han att beskrivningar av den äldre historien är minst 

förändringsbenägen. Han menar vidare att forskare som tidigare bedömt 

läroböcker som statiska och oföränderliga kan ha undersökt och berört 

ämnen och perioder som inte har varit så politiskt känsliga, därav den 

påstådda reproduktionen och stagnationen i beskrivningarna.181  

I Sture Långströms avhandling behandlas inte reproduktion eller 

transformering direkt, men han beskriver faktorer som påverkat 

läroboksförfattare vid författandet. Bland annat vittnade läroboksförfattaren 

Sven Tägil om att kronologin gjort läroböcker likriktade genom seklen. De 

var främst deskriptiva och saknade problematiserande inslag.182 Holmén 

menar vidare att det är den historiska händelsens politiska status som avgör 

huruvida den reproduceras eller transformeras. Hans avhandling behandlar 

Kalla kriget, ett politiskt känsligt ämne, vilket lett till förhandling av 

innehållet och till en genomgående transformering av just de delarna av 

läroböckernas historieskrivning.183  

Förhandlingen kan bero på statlig politik, men också av förändrat 

samhällsklimat gällande specifika frågor. Exempelvis såg Holmén en skillnad 

gällande graden av kritisk hållning till Sovjetunionen mellan finskspråkiga 

och svenskspråkiga läroböcker i Finland, vilken inte kunde härröras till 

Finlands politik.184 Både länders politik och samhällsklimat påverkade 

                                                             
180 Janne Holmén (2006) s. 335. 
181 Janne Holmén (2006) s.328-336. 
182 Sture Långström (1997) s.210-213. 
183 Janne Holmén (2006) s. 327-331. 
184 Janne Holmén (2006) s. 328. 
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således läroboksförfattarnas hållning i olika frågor. Holméns resonemang 

om att minsta gemensamma nämnare blir lärobokens beskrivna historia, kan 

kopplas samman med Kenneth Nordgrens tanke om att läroboken skulle 

beskriva diskursens mittfåra.185 Vid en transformering i läroböckerna torde 

således händelsen ha föregåtts av en debatt eller diskussion som påverkat 

antingen politiken eller samhällsklimatet, vilken i sin tur ledde till 

förhandling om tolkning av händelsens betydelse.  

  

                                                             
185 Kenneth Nordgren (2011) s.141. 
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5. Läroboksförfattare och läroboks-
innehåll  

 

Förutom läroplaner och granskningssystem fanns andra påverkansfaktorer 

vid författandet, exempelvis samhällsklimat och författarnas bakgrund, 

uppfattningar och sympatier. Nedan kommer författarna att kort presenteras 

utifrån titlar och eventuella andra meriter. Studiens läroböcker är författade 

av totalt 70 läroboksförfattare. Omfånget gör att alla författare av 

utrymmesskäl inte går att presentera ingående. Presentationen har därav, 

för överskådlighetens skull valts att göras i tabellform. Författarna 

presenteras utifrån levnadsperiod, utbildning och titlar. I tabellerna står 

författarna uppräknade i den ordning deras första lärobok inkom i studien. 

Där återfinns också uppgifter om hur många av författarens läroböcker som 

finns med i studien, likaså huruvida deras titel står utskriven på lärobokens 

framsida eller försättsblad. Orsaken till det sistnämnda är att det återfunnits 

stora skillnader mellan de svenska och de finlandssvenska läroböckerna.  

Tabellerna är tre till antalet och indelade enligt 1) Finländska 

läroboksförfattare 1866-1939, med 36 finlandssvenska läroböcker och 21 

författare;186. 2) Svenska läroboksförfattare 1866-1899, där presenteras 35 

läroböcker författade av 26 författare187; samt 3) Svenska läroboksförfattare 

1900-1939, innehållande 33 läroböcker av 22 författare. Indelningen med tre 

tabeller har gjorts för att kunna överblicka det relativit stora antalet 

författare i främst det svenska materialet. De författare som var aktiva runt 

sekelskiftet har ibland producerat läroböcker på både 1800- och 1900-talet. 

Dessa författare har i de fallen placerats där de flesta böckerna i deras 

produktion har utgetts. Önskar läsaren närmare veta vilka lärobokstitlar 

eller vilka år som specifika författare står bakom hänvisas de till 

källförteckningen eller till Bilaga 1, där läroböckerna presenteras utifrån 

land, ämne och årtal.  

Den första tabellen, gällande finländska författare för hela perioden, visar 

21 författare, varav en är okänd. De flesta i den finländska kontexten var högt 

utbildade och många var engagerade inom fennomansk eller svekomansk 

verksamhet. I den finländska tabellen visas vilka som var svensk- eller 

finskhetsivrare, eftersom den språkpolitiska situationen var viktig i Finland. 

Även de politiska inriktningarna i lantdagen påverkades av var man hade 

sina sympatier. Språkstriden gällande finska och svenska som högre 

utbildningsspråk engagerade flera av de finländska författarna. På den finska 

                                                             
186Här återfinns studiens enda “författarlösa” lärobok; Finlands Historia. För den första undervisningen i 
Skolornas lägsta klasser och i småskolorna. Helsingfors 1882. Av de 21 författarna är denna inräknad som en 
egen författare då det inte säkert går att säga om det är en ”ny” författare eller någon av de övriga 20.  
187 I tabellen finns Thor Brunius i tabellen både i samband med J.G. Gehlin och Carl Kastman, detta eftersom 
han inte skrev ensam, utan tillsammans med andra. Han räknas dock som en författare. 
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sidan återfinns bland andra Yrjö Sakari Yrjö-Koskinen och Mikael 

Soininen188 och på den svenska Petrus Nordman och Elis Lagerblad. Här 

återfinns också den enda kvinnan i hela studien, Hedvig Sohlberg, lärarinna, 

seminarieföreståndare och lantdagskvinna189. Noterbart är att endast en 

författare har skrivit ut sin titel på en lärobok, Wichmann, vilken var mycket 

aktiv svekoman under sin studietid. Han behöll dessa sympatier och blev 

senare lantdagsman.  

 

Tabell 1. Finländska läroboksförfattare 1866-1939190

 

                                                             
188 Ursprungligen hette dessa två män Georg Zacharias Forsman och Mikael Johnsson. 
189 Att de kvinnliga läroboksförfattarna var få kan bero på traditioner inom historie-och geografiämnet. Inom 
läseboksgenren återfanns några fler kvinnor, exempelvis Selma Lagerlöf, Julia Svedelius och Anna Maria 
Roos. Modersmålsundervisningen verkar ha varit mer öppen för kvinnor medan de mer traditionstyngda 
ämnena som exempelvis historia och geografi ansågs mer patriarkalt manliga. 
190 Källor till författartabellen återfinns i Bilaga 2. 

Författarens          

namn Född/ Död

Antal 

lärob. i 

studien Titel/ Utbildning/ Position

Har 

titel i 

lärobok
A lex a n der  Edv a r d 

Modeen 1 8 1 7 -1 8 9 9 2

Geog r a f och  skolg eog r a f.  Fil.  m a g ister ,  lektor .  Ga v  u t  

g eog r a fiska  lex ikon  och  a t la s n ej

Wilh elm  Pü tz 1 8 06 -1 8 7 7 1 Peda g og  och  öv er lä r a r e v id g y m n a sieu m  i Köln n ej

Hen r ik Leopold 

Mela n der  1 8 1 9 -1 8 9 0 4

Filosofie ka n dida t ,  lä r a r e,   r ektor .  Medlem  i 1 8 7 9 -å r s 

skolkom m itté.  Medlem  i r eda kt ion en  för  Peda g og isk 

för en in g en s t idsskr ift n ej

Yr jö Sa ka r i Yr jö-

Koskin en  (Geor g  

Za ch a r ia s For sm a n ) 1 8 3 0-1 9 03 1

Pr ofessor  i h istor ia .  Polit iker .  A r beta de för  den  fin sk-

n a t ion ella  sa ken  och  blev  leda r e för  fen n om a n in  efter  

Sn ellm a n s död. n ej

A leksa n der  Gu sta f 

Ju liu s Ha llstén 1 8 1 9 - 2

Fil.  m a g . Stor  skolm a n . Rektor  v id h ög r e 

elem en ta r lä r ov er ket  i V a sa .  La n tda g sr epr esen ta n t  för  

skollä r a r n a  i Å bo. n ej

För fa tta r lös 1 n ej

Elis La g er bla d 1 8 4 5 -1 9 2 8 3

Fil.ka n d. Lektor  i sv en ska  spr å ket .  Lä r a r e.  A kt iv  

sv en skh etsm a n . n ej

A n der s A lla r dt 1 8 5 5 -1 9 4 2 1

Socia lh ist .  Folkliv skildr a r e och  in sa m la r e a v  etn og r a fiskt  

m a ter iel.  Sv en skh etsin tr esser a d. Skön lit ter ä r  för fa tta r e. n ej

Ra g n a r  Hu lt 1 8 5 7 -1 9 4 2 2

Bota n ist .  Fil. lic.  Docen t  i g eog r a fi.  Gr u n da r e a v  Geog r a fiska  

för en in g en  i Fin la n d n ej

Ma g n u s Ma g n u sson 1 8 4 9 -1 8 9 8 1

Sv en sk lektor  fr å n  Öster g öt la n d. Lektor  i kr isten dom  och  

h istor ia  i Hä r n ösa n d. Ky r koh er de. n ej

Petr u s Nor dm a n n 1 8 5 8 -1 9 2 3 4

Folkbilda r e.  Histor iker .  För sv a r a r e a v  den  Sv .ku lt .  i 

Fin la n d. In tr esse för  folklor e och  Sv .  By g deku lt .  Ca  2 00 

pu blika t ion er .  Red. för  t idsskr ifter . n ej

Hedv ig  Soh lber g 1 8 5 8 -1 9 3 7 1

Folkskollä r a r in n a  och  sem in a r ieför estå n da r in n a . A kt iv  

n y kter h etskä m pe. Meda r beta r e i t idn in g a r  och  t idskr ifter .  

La n tda g sr epr esen ta n t  1 9 08 -1 3 . Leda m ot  i ekon om iska  

u tskottet  i la n tda g en . n ej

Eliel V est 1 8 6 3 -1 9 06 1

Fil.ka n d. Lä r ov er kslä r a r e.  Skr iftstä lla r e.  Jou r n a list .  

För fa tta r e i h istor ia  och  biog r a fier ,  sa m t skön lit ter a tu r n ej

V iktor  Ka r l Em il 

Wich m a n n 1 8 5 6 -1 9 3 8 1

Lektor  i h istor ia ,  peda g og ik och  g eog r a fi.  A kt iv  sv ekom a n  

1 8 7 0-8 0-ta l,  pu blicer a de u n der  pseu do.:"Gå n g e Rolf".  

Or dför a n de i folkskoledir ekt ion en  och  m edl i la n dta g en . För f.  

i h i.  och  ped. ja

Mika el Soin in en  

(A u g u st  Mika el 

Joh n sson ) 1 8 6 0-1 9 2 4

Öv er diektör  för  skolsty r elsen  1 9 1 8 -1 9 2 0. Pr ofessor  och  

folkbildn in g sm a n . Polit iker ; la n tda g s- & r iksda g sm a n  

(g a m m a lfin n e/fr a m steg spa r t iet .  Un der v isn in g sm in ister .  

Mot  kla ssisk tr a d. - v ä g r a de em otta  m a g - och  dr .-t itel. n ej

A lpo Nopon en 1 8 6 2 -1 9 2 7 lä r oboksför fa tta r e n ej

A lex a n der  A u g u st  

Em il Mickw itz 1 8 7 8 -1 9 6 8 1 Öv er lä r a r e och  fil.  dr .  n ej

A  K Ottelin 1 8 7 1 -1 9 3 6 1 Skolm a n . Fil. lic.  Lektor  i h i.  Öv er lä r a r e.  Folkskolein sp. n ej

Sig u r d Sa h lber g 1 8 8 9 -1 9 6 8 2

Fil.ka n d. Lektor  i g eo & n a tu r a lh istor ia .  Lä r a r e och  

lä r oboksför fa tta r e.  Kä n d för  in spir er a n de u n der v isn in g . n ej

Ka a r lo Ola v i 

Lin deqv ist 1 8 5 8 -1 9 2 7 2 n ej

Ma g n u s Gott fr id 

Sch y ber g son 1 8 5 1 -1 9 2 5 1

Lä r a r e v id for tbildn in g slä r ov er ket  i Helsin g for s.  Pr of.  i a llm . 

h i.  Or df.  Sv  lit t .sä llsk.  V eten ska plig  för fa tta r e. n ej

4
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Den andra tabellen visar att av de svenska författare som var produktiva 

under 1800-talet valde 18 av 27 vid något tillfälle att skriva ut sin titel/sina 

titlar på läroboken, nio avstod.191 I den svenska 1800-talskontexten var det 

alltså betydligt vanligare att skriva ut sin titel på läroboken än i Finland. Alla 

författarna denna period var högt utbildade och flera av dem var aktiva i 

någon form inom politik.192 De flesta hade någon form av dokumenterad 

skolanknytning, ofta med en folkskollärarutbildning i grunden.   

 

Tabell 2. Svenska läroboksförfattare 1866-1899193 

 
 

                                                             
191 De åtta som avstod var Åberg, Odhner, Dahm, Starbäck, Hägerman, Wendell, E. Bergsten och Kalén. 
192 Riksdagsledamoten Dahm, ecklesiastikdepartementets byråchef Kastman, samt Höjer, politiker för 
folkpartiet/ liberala samlingspartiet. 
193 Källor till författartabellen återfinns i Bilaga 2. 

Författarens          

namn Född/ Död

Antal 

lärob. i 

studien Titel/ Utbildning/ Position

Har 

titel i 

lärobok

Ca r l Fr edr ik Wiber g 1 8 1 3 -1 8 8 1 1

A r keolog . Teol.ka n d. Pr ä stex a m en .  Fil.dr .  Lektor  i h i.  

För fa tta r e i h istor ia  och  Geog r a fi ja

Ja cob Ekelu n d 1 7 9 0-1 8 4 0 1 Histor iker .  Fil.dr .  Teol.  Ka n d. För fa tta r e och  öv er sä tta r e ja

Joh a n  Fr edr ik Geh lin 1 8 02 -1 8 8 2 Folkskollä r a r e och  för estå n da r e för  fr iskola  i Nor r köpin g ja

Th or  Br u n iu s 1 8 3 2 -1 8 8 5 Lä r oboksför f.  För estå n da r e för  Nor r köpin g s ly ceu m ja

L Å ber g 1 8 5 1 -1 8 9 5 1 Fil.  dr .  och  docen t  i pr a kisk filosofi.  (Tillä m pa s på  Sh -lä r a ) n ej

Joh a n  Ga br iel 

Söder stedt 1 8 3 2 -1 9 02 1

Folkskole- och  sön da g sskolelä r a r e.  Rektor ,  pr edika n t  och   

för fa tta r e ja

Ca r l Teodor  Odh n er 1 8 3 6 -1 9 04 4

Pr ofessor  i  h istor ia .   Riksa r kiv a r ie.  Leda m ot  a v  Sv en ska  

A ka dem ien . Heder sdoktor .  Popu lä r  lä r oboksför fa tta r e n ej

Ka r l Gu sta f Westm a n  

(om a r b. Odn h er  fr å n  

1 9 1 9 ) 1 8 7 6 -1 9 4 4 1

Pr ofessor  r ä ttsh istor ia .  Polit iker  en g a g er a d i 

för sv a r sr ör elsen  1 9 1 1 -1 4 . Ecklesia st ikm in . 1 9 1 0-ta l.   

Utr ikes- och  ju st it iem in ister  1 9 3 0-4 0-ta l. n ej

Osca r  Elis Leon a r d 

Da h m 1 8 1 2 -1 8 8 3 1

Popu lä r  och  pr odu ktiv  lä r oboksför fa tta r e.  Fil.dr .  Liber a l 

leda m ot  i r iksda g en , (sä r sk.  u tskottet : Skolv ä sen det) n ej

Ca r l Fr edr ik Petter sson 1 8 3 0-1 9 1 2 1

Folkskolein spektör ,  eem in a r ieför estå n da r e,  ky r koh er de och  

r eg em en tespa stor .  Riksda g sleda m ot.  ja

Otto Wilh elm  Å lu n d 1 8 2 2 -1 9 01 1

Lä r a r e,  h istor iker .  Tidn in g sm a n  på  DN & A fton bla det  m fl.  

Fil.dr .  Öv er sä tta r e och  för fa tta r e. ja

Edv a r d Er slev 1 8 2 4 -1 8 9 2 3 Da n sk g eog r a f och  för fa tta r e.  Öv er lä r a r e och  Pr ofessor .  ja

Jon a s Bä ckm a n 1 8 3 2 -1 9 06 1

Folkskollä r a r e och  in spektör .  Kä n d för  in div du a liser a d 

u n der v isn in g . Ha n s lä r obok "Bibliska  h istor ien " öv er sa ttes 

t ill fin ska  1 8 9 3  för  Tor n eda len s ba r n ja

Ca r l Ka stm a n 1 8 3 2 -1 9 1 2

Folkskolein spektör  och  Sem in a r ier ektor .  By r å ch ef för  

ecklesia st ikdepa r tem en tet .  Kon ser v a t iv  polit iker . ja

Th or  Br u n iu s 1 8 3 2 -1 8 8 5 Lä r oboksför f.  För estå n da r e för  Nor r köpin g s ly ceu m ja

C Geor g  Sta r bä ck 1 8 2 8 -1 8 8 5 1

Fil.dr .   Och  lektor  i h i.Boktr y cka r e.  Folkskolein spektör .  

För fa tta r e a v  h istor iska  r om a n er n ej

A  Hä g er m a n 1 8 2 0-1 8 6 0 1 Folkskollä r a r e i V ä ster å s st ift . n ej

Ca r l Lin d 1 8 6 1 -1 9 2 7 1 Tidn in g sm a n . Pseu d.: "Elfka r len ".  För f.  och  pu blicist . ja

A lbr ekt  Seg er stedt 1 8 4 4 -1 8 9 4 2  A dju n kt .  Sem in .r ektor .För f.  a v  bl.a .  ba r n lit ter a tu r .  n ej

Hen n in g  Wen dell 1 8 3 8 -1 9 1 4 1

Pr ä st .  fil.dr .  Lä r ov er kslä r a r e.  Rektor ,  r eg em en tspa stor .  

Gr u n da r e a v  Ör ebr o dju r sky ddsför en in g n ej

Ma g n u s Höjer 1 8 4 0-1 9 1 0 2

Fil.dr .  Kä n d som  en g a g er a d för elä sa r e.  Utpr ä g la t  r a dika l 

liber a l polit iker . ja

Sig fr id A lm qu ist 1 8 4 4 -1 9 2 3 2

Lä r a r e.  Lektor  i n a tu r a lh i.  och  kem i.  Bota n iker .  Gr u n da de 

Peda g og iska  sä llska pet  i Sth lm  1 8 9 2 ja

Gu sta f M Cela n der 1 8 3 5 - 2

Folkskollä r a r e.  Or g a n ist .  Rä ken ska psför a r e.  Redig er a r e på  

A r bog a  t idn in g . j/n

Er ik Ber g sten 1 8 5 4 -1 9 2 1 2

Skolför estå n da r e och  g eog r a fiför fa tta r e.  För estå n da r e v id 

Fin spå n g s folkskola n ej

Joh a n  A lber t  Ka lén 1 8 6 2 -1 9 3 9 1 Folkskollä r a r e och  la n dst in g sm a n  i Öster g öt la n ds lä n n ej

A n der s Fr edr ik 

Liljeh olm 1 8 4 4 -1 9 1 6

Sm ed. Folkskollä r a r e.  Sem in a r ielä r a r e,  öv er lä r a r e.  Leda m . i 

ky r kofu llm . Riksda g sleda m . i u tbild.u tskottet ja

Ca r l Joh a n  Ga r dell 1 8 5 3 -1 9 3 4

Folkskollä r a r e.  A kt iv  in om  lä r a r för en in g en . Sekr .  i 

Götebor g s dju r sky ddsför en in g ja

Per  A u g u st  Lin dh olm 1 8 5 6 -1 9 4 4 1

Folkskollä r a r e,  Tidn in g sm a n . Red. i Nor r botten . Rom a n för f.  

Pseu do.: Ma tt ia s Bju g g , Pelle Sta r k m .fl.  ja  

1

1

2
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Av de 22 svenska 1900-talsförfattarna i den tredje tabellen har 14 av dem 

sina titlar utskrivna på läroböckerna.194 Aron Rydfors och Hans Larsson gav 

ut två läroböcker vardera, de valde båda att i den första av sina böcker skriva 

ut titel, men inte i den andra. Carl Grimbergs titel stod utskriven på 

läroboken från 1911, men inte på studiens två andra upplagor.  

 

Tabell 3. Svenska läroboksförfattare 1900-1939195

 
 

Någon direkt skillnad i utbildningsgrad mellan svenska och finländska 

läroboksförfattare har inte återfunnits. Troligen återfinns orsakerna till 

                                                             
194 De åtta som saknar titel på läroboken var Rosenborg, Brandell, Holmén, Thomée & Bruce, R. Lundborg, 
Greiff, Grimberg. Dessa herrar hade dock inga obetydliga titlar, exempelvis var Bruce bland annat chef för 
Skolöverstyrelsen, Holmén ledamot där och Thomée sakkunnig i ecklesiastikdepartementet. Fortsättningsvis 
kommer läroböckerna genomgående i notapparaten skrivas ut enbart med efternamn och årtal, utan 
parenteser. Detta av utrymmesskäl. Önskar läsaren veta mer ingående vilken titel, ämne eller land som menas 
hänvisas till litteraturförteckningen och författarbilagan (bilaga 1) i licentiatavhandlingens slut. Att noterna 
gällande lärobokskällorna skiljer sig från övriga referenser gör det också lättare för läsaren att veta vad som är 
lärobokskälla och vad som är övriga referenser. 
195 Källor till författartabellen återfinns i Bilaga 2. 

Författarens          

namn Född/ Död

Antal 

lärob. i 

studien Titel/ Utbildning/ Position

Har 

titel i 

lärobok

Fr idt ju v  Ber g 1 8 5 1 -1 9 1 6 6

Lä r a r e.  Fil.  h eder sdoktor .  Polit iker ,  Ecklesist ik-m in ister  

1 9 05 -06 , 1 1 -1 4 . Reda tör  Sv . Lä r a r et idn . ja

Ola  Ber g str öm 1 8 5 8 -1 9 3 0 3

Folkskollä r a r e.  Ga v  u t  och  öv er sa tte skr ifter  om  

u n der v isn in g  m .m . För fa tta r e i g eo, h i och  m edb.ska p ja

A r on  Ry dfor s 1 8 6 0-1 9 4 5 2

Fil.dr .  i h i.  Lektor  i m oder sm å l,  h i & g eo. Fr a m g å n g sr ik 

peda g og . j/n

A n der s Gu sta f 

Lu n dbor g 1 Folkskollä r a r e och  u ppbör dsm a n  för  pr ä ster ska pets lön er  ja

Ka r l En g h off 1 8 6 0-1 9 5 0 Fil.  Dr .  Lektor .  Tidn .m a n . För eta g s- och  or th istor iker . ja

Osv a ld Ry dén 1 8 8 0-

Folkskollä r a r e,  öv er lä r a r e.  Bitr ä dde ecklesia st ikdep. I 

lön efr å g or .  Rev isor  i folkskollä r a r eför en in g en . ja

Olof Rosen bor g 1 8 8 2 -1 9 6 0 1 Mu sikför lä g g a r e.  Tidn in g sm a n . För eta g sh istor iker n ej

Geor g  Br a n dell 1 8 7 3 -1 9 5 8 1 Fil.dr .  folkskolein spektör .  Lektor  i psy kolog i & peda g og ik.  n ej

Per  Holm én 1 8 7 1 -

Folkskolein spektör .  Öv er lä r a r e.  Leda m ot a v  

Skolöv er sty r elsen . Loka l- & Ky r kopolit iker n ej

Per  Th om ée 1 8 7 9 -1 9 3 3

Folkskolein spektör .  Un der v isn in g sr å d. Sa kku n n ig  i 

Ecklesia st ikdep. In g ick i r eda ktion skom m ittén  öv er  

Folkskola n s lä sebok n ej

N.O. Br u ce 1 8 6 7 -1 9 4 2

Ch ef för  skolöv er sty r .  (folkskolea v d.) 1 9 2 5 -3 4 .  Medl i Sv .  

a llm ä n u n der v .kom m ittén . n ej

Ha n s La r sson 1 8 6 2 -1 9 4 4 2

Filosof.pr ofessor  i teor et isk filosofi.  Or f.  för  sta ten s 

u n der stödsm edel för  för f.  1 9 07 -1 9 1 9 . j/n

Kon sta n tin  L Nor din 1 8 8 0- 3 Lä r a r e i öv n in g sskola n  i Lin köpin g ja

 Cletu s Ben ja m in  

Sela n der 3 Folkskollä r a r e i Ku n g sh olm ja

A bel Ber g sten 1 8 7 9 - Folkskollä r a r e.  Kä n d som  idér ik och  n y ska pa n de. ja

A  Goës 1 8 7 3 -1 9 3 7

Teckn .lä r a r e.  Leda m ot  Sv .  A llm . folkskol.  för  

for tbildn .ku r ser  i h em by g dsk. ja

Olof J:son  Ra m sjö 1 8 8 9 - Fil. lic.  Folkskollä r a r e.  Rektor .  A ktiv i ky r ko- och  skolr å d ja

Ra g n a r  Lu n dbor g 1 8 7 7 - 1

Tidn in g sm a n , r ektor .  Polit isk,  sta t iskt isk och  

n a t ion a lekon om isk för f.  Br or  t ill r a sbiolog en  Her m a n . n ej

Ma u r itz Gr eiff  1 Folkskollä r a r e. n ej

 Ca r l Gr im ber g 1 8 7 5 -1 9 4 1 3 Skol- och  för la g sm a n . Pop.v eten ska plig  för fa tta r e j/n

Ja lm a r  Fu r u skog  

(om a r b. Ber g  1 9 3 7 ) 1 8 8 7 -1 9 5 1 1 Fil.dr .  Rektor ,  Ny kter h etskä m pe ja

Fr edr ik Wilh elm  Mor én 1 8 8 5 -1 9 6 1 1 Fil.dr .  Lektor  v id Sth lm s folkskolesem in a r iu m ja

1

1

2
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skillnaderna i utskrivningarna av titel på läroboken i att konkurrensen på 

marknaden inte var lika stor i Finland på grund av läroboksgranskningarna. 

En granskad och godkänd bok torde sälja oavsett titel på läroboksförfattaren, 

medan det i Sverige fanns ett större utbud och en större osäkerhet gällande 

kvalitet och innehåll på grund av avsaknaden av granskning. Vid ett inköp av 

lärobok i en hårt ekonomiskt pressad folkskola kanske en fin författartitel 

ansågs indikera en viss kvalitet på boken och sålde därigenom bättre. Det 

kan förklara den ivrigt förekomna tituleringen på läroböckerna i Sverige. 

Även vikten av titulering i sig kan ha varit viktigare i det mer 

traditionstyngda Sverige. 

Några slutsatser som kan dras av denna genomgång är att den typiske 

läroboksförfattaren var man, lärare och högt utbildad akademiker. Flera 

författare behöll också en fot inom den akademiska världen och kanske 

läroboksförfattandet i de fallen var en bisyssla till den akademiska karriären. 

Endast en kvinna har återfunnits i empirin, finlandssvenskan Hedvig 

Sohlberg, vilket indikerar att geografi- och historieämnet ansågs vara 

manliga domäner. Nästan hälften av författarna hade utbildning som lektor 

eller högre och ungefär en fjärdedel av författarna innehade högre position 

än lärare inom skolvärlden, exempelvis seminarielärare, föreståndare, rektor 

eller folkskoleinspektör. Här återfanns tidningsmän, skriftställare, 

pressmän, politiker, ledamöter av riks- och lantdagen, romanförfattare och 

grundare av diverse föreningar. Således var författarna för folkskolans 

läroböcker en exklusiv skara av högt utbildade män. 

Översikt över etnicitet i läroböckerna 
För att illustrera hur vanligt förekommande det var att läroböckerna beskrev 

nationers etniska sammansättning redogörs och diskuteras inledningsvis 

läroböckernas totala omnämnande av finsk och svensk etnicitet. 

Läroböckerna i historia 
Studiens 61 läroböcker i historia196 är fördelade på 24 finlandssvenska197  

böcker och 37 svenska198. Den svenska befolkningen i Finland nämndes i 17 

                                                             
196 Det totala antalet läroböcker i studien är 105. Av dem är tre böcker (Pütz 1866, Pettersson 1871 och 
Hallstén 1874) läroböcker i både historia och geografi. Det gör att när de räknas upp som läroböcker i historia 
(61 till antalet) och i geografi (47 st.) ser det sammanlagda antalet läroböcker ut att bli 108. De är dock 105.  
197 Pütz 1866, Melander 1868, I 1871, II 1871, 1876, Koskinen 1873, Hallstén 1874, Författarlös 1882, 
Nordmann 1892, 1905, 1920, 1928, Magnusson 1897, Vest 1906, Wichmann 1908, Soininen & Noponen I & II 
1912, I 1921, II 1922, Mickwitz 1924, Ottelin 1926, Lindeqvist I & II 1933, Schybergson 1933. 
198 Wiberg 1867 och 1870, Ekelund 1868, Söderstedt 1870, Odhner 1870, 1875, 1891, Odhner/Westman 1919, 
Åberg 1870, Pettersson 1871, Hägerman 1875, Kastman & Brunius 1877, Starbäck 1878, Segerstedt 1881, 
Wendell 1884, Höjer 1885, 1897, Berg 1892, 1904, Larsson 1898, 1922, Bergström 1898, Liljeholm & Gardell 
1898 och 1899, Rydfors 1908, Rosenborg 1920, Brandell 1921, Selander I 1922, II 1924, III 1925, Lundborg 
1927, Rydfors 1931, Greiff 1935, Grimberg 1909, 1923, 1935 och Morén 1937. 
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av de 24 av de finlandssvenska läroböckerna i historia199. Av de sju som inte 

nämnde svenskarna var tre skrivna av Henrik Leopold Melander på 1860- 

och 1870-talen. De beskrev inte alls befolkningen utan istället större 

händelser i Finlands historia. Tyske Wilhelm Pütz lärobok berättade om 

Skandinaviens äldsta befolkning, vilka han menade var finnarna, vilka sedan 

trängdes undan norrut av svear och götar. Därefter lämnade Pütz 

befolkningsbeskrivningarna. Det vanligaste var att de finlandssvenska 

läroböckerna nämnde svenskarna i Finland. Gällande finnar i Sverige var det 

bara skogsfinnarna som nämndes och det gjordes i sju finlandssvenska 

läroböcker.200  

De svenska läroböckerna i historia vittnade om ett lägre intresse för 

befolkningens sammansättning i historien. Av studiens 37 svenska 

läroböcker återfanns den finska befolkningen i Sverige endast i elva av 

dem201, dessutom behandlade bara en av dessa, Odhner 1919, finnar i 

Sverige i samtiden. Odhner skrev angående Sveriges befolkning efter 

unionsupplösningen 1905 ”Sverige blev nu en rent svensk stat, om man 

bortser från några tusen lappar och finnar i Norr”.202 De övriga tio berättade 

om finnar i hednisk tid och/eller om skogsfinnarnas ankomst till 

Mellansverige. Brandell, som inte räknats in bland de elva som nämnde 

finnar i Sverige, skrev om Karl IX uppmaningar till allmogen att odla upp 

ödemarkerna. Där kan läsas att ”Karl riktar talrika uppmaningar till 

allmogen att svedja skogsmark till åker”.203 Här stod ingen etnicitet angiven, 

men det torde gälla finnar då det talades om svedjebruk, vilken var 

skogsfinnarnas specialitet. Att det levde svenskar i Finland togs upp i nio204 

av de 37 svenska historieläroböckerna och två berörde sammanhang i nutid 

såsom språkproblematik i Finland och Ålandskrisen.205  

Vid en jämförelse och överblick över presentationen i mängd kan det 

konstateras att skogsfinnarna i Sverige nämndes i ungefärligt lika stor 

utsträckning, ca en tredjedel, i de båda kontexterna. Skillnaderna i 

befolkningsskildringarna var störst gällande svenskarna i Finland, där 71 

procent av de finlandssvenska läroböckerna nämnde dem, medan det i de 

svenska historieböckerna endast förmedlades i 24 procent. Tydligt blir här 

att banden mellan Finland och Sverige beskrevs olika beroende från vilket 

                                                             
199 Koskinen 1873, Hallstén 1874, Melander 1876, Författarlös 1882, Nordmann 1892, 1905, 1920, 1928, 
Magnusson 1897, Vest -1906, Wichmann 1908, Soininen & Noponen I & II 1912, I 1921, II 1922, Ottelin 1926, 
Schybergson 1933. 
200 Melander 1868, II 1871, Nordmann 1892, 1905, 1920, 1928 och Schybergson 1933. 
201 Wiberg 1867, 1870, Ekelund 1868, Söderstedt 1870, Odhner/Westman 1919, Grimberg 1923, 1935, 
Rosenborg 1920, Lundborg 1927, Greiff 1935, och Morén 1937. 
202 Odhner/Westman 1919, s.116. 
203 Brandell 1921, s. 127-128. 
204 Wendell 1884, Höjer 1885, 1897, Rosenborg 1920, Larsson 1922, Grimberg 1923, 1935, Lundborg 1927 
och i Morén 1937.  
205 Rosenborg 1920 och Moren 1937. 
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håll de betraktades. Finlandssvenskarnas anknytning till, och intresse för, 

Sverige var starkare än svenskarnas intresse för Finland. Sverige bildade 

union med Norge efter förlusten av Finland och intresset för den gamla 

rikshalvan Finland gavs inte så stort utrymme. Finlands svenskar ville 

däremot gärna knyta band med Sverige. Ålänningarna lämnade också in en 

önskan, tidsmässigt sammanfallande med Finlands självständighet, om att få 

tillhöra Sverige.  

Det anmärkningsvärda gällande förekomsten av etnicitet är att finnarna i 

norra Sverige var mer eller mindre osynliggjorda i båda kontexterna. De 

nämndes endast i en enda bok av hela studiens 61 historieläroböcker, vilket 

motsvarar ca 1,5 procent. Detta osynliggörande bekräftar Johan Wickströms 

resultat att det fanns en medveten svensk strategi efter 1868 att osynliggöra 

finnar i Sverige. Detta mönster märks alltså också i den finlandssvenska 

kontexten. Tingsten ställde frågan om avsaknaden av nordbor i 

geografiläroböcker kan bero på att de istället beskrevs i historieböckerna.206 

Det kan här direkt dementeras åtminstone om finnar skulle räknas som 

nordisk befolkning, vilket de torde göra då de detta fall levde i Sverige.  

Läroböckerna i geografi 
Geografiläroböckerna i studien är 47 till antalet, av dessa var 33 läroböcker 

skrivna för den svenska kontexten207 och 14 för den finlandssvenska.208 Av 

de svenska geografiläroböckerna skrevs det i 28 av dem att det levde finnar i 

Sverige vid författandet av läroböckerna.209 Fem svenska läroböcker saknade 

således beskrivningar av finsk etnicitet i Sverige. De flesta läroboksförfattare 

som nämnde finsk etnicitet skrev att dessa levde i Norra Sverige. Det var 

bara två läroböcker som nämnde finnarna utan geografisk hemvist. Detta 

görs av danske Erslev i upplagorna från 1874 och 1880, dock ändrades det i 

senare upplagor till att 15000 finnar levde ”[...] utmed finska gränsen”210. 16 

av läroböckerna nämnde skogsfinnarna och deras ättlingar i Mellansveriges 

finnskogar.211  

                                                             
206 Herbert Tingsten. (1969) s.250 
207 Gehlin & Brunius 1868, Dahm 1871, Pettersson 1871, Ålund 1872, Erslev 1874, 1880, 1890, Bäckman 
1875, Lind 1881, Hägerman 1882, Almquist 1886, 1909, Celander 1887, 1907, Bergsten 1891, Kalén 1891, 
Lindholm 1898, Berg 1903, 1908, 1921, 1922, Bergström 1907, 1928, Lundborg 1911, Goës m.fl. I & II 1924, 
Enghoff 1920, Holmén, Thomée & Bruce 1922, Nordin I 1922, II 1924, III 1925, Bergsten 1927, Berg/Furuskog 
1937. 
208 Modeen 1866, 1879, Pütz 1866, Hallstén 1872, 1874, Lagerblad 1890, 1919, 1921, Allardt 1891, Hult 1896, 
Sohlberg 1900, Hult/Nordmann 1900, Sahlberg I & II 1929. 
209 Gehlin & Brunius 1868, Dahm 1871, Ålund 1872, Erslev 1874, 1880, 1890, Bäckman 1875, Lind 1881, 
Hägerman 1882, Almquist 1886,1909, Celander 1887,1907, Bergsten 1891, Kalén 1891, Lindholm 1898, Berg 
1903, 1908, 1921, 1922, Bergström 1907, 1928, Lundborg 1911, Enghoff 1920, Holmén, Thomée & Bruce. 1922, 
Nordin I 1922, Bergsten 1927, Berg/Furuskog 1937. 
210 Erslev 1890, s.58. 
211 Gehlin & Brunius 1868, Ålund 1872, Almquist 1886, 1909, Celander 1887, Berg 1903, 1908, 1921, 1922, 
Bergström 1907, 1928, Lundborg 1911, Holmén, Thomée & Bruce 1922, Nordin I 1922, Bergsten 1927, 
Berg/Furuskog 1937. 
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Att det bodde svenskar i Finland beskrevs i 27 av de 33 svenska 

läroböckerna i geografi.212 Av de sex läroböckerna som inte nämnde 

svenskarna i Finland behandlade tre av dem enbart svenska geografiska 

förhållanden.213 Av de finlandssvenska läroböckerna i geografi stod det om 

svensk och finsk befolkning i Finland i 12 av 14 läroböcker.214 Undantagen 

var tyske Pütz översatta lärobok från 1866 och Sahlbergs lärobok från 1929, 

vilken behandlade förhållandena utanför Finland. Sveriges befolkning 

behandlandes i fem av de 14 läroböckerna215 och av de övriga nio handlade 

sju enbart om Finland. De två kvarvarande är återigen Pütz och Sahlbergs 

läroböcker.  

Vid ett jämförande av ländernas geografiläroböcker ses enbart mindre 

variationer rörande beskrivningar av svenskarna i Finland medan det 

gällande finnarna i Sverige ses större skillnader. 85 procent av de svenska 

läroböckerna i geografi nämnde att det fanns finnar i Sverige, medan endast 

36 procent av de finlandssvenska läroböckerna gör detsamma. Skillnaden 

har troligen främst två orsaker. De finlandssvenska geografiböckerna 

fokuserade i större utsträckning enbart på Finland, något som kan ses 

utifrån perspektivet att Finland under perioden gick mot en självständig 

nation. I en ung nation pågår en identifikationsprocess där det egna ska 

placeras, förhållas till och identifieras i den omgivande kontexten. 

Nationalismen kan sägas vara stark och fokus landade därför på det egna. 

Innehållet i Finlands historie- och geografiböcker ses spegla detta. Den 

andra orsaken kan vara att eftersom de finlandssvenska böckerna var 

skrivna för den etniskt svenska befolkningen i Finland, kan det ha upplevts 

relativt ointressant huruvida det bodde finnar i Sverige eller inte. En finsk 

befolkning i Sverige ansågs kanske oväsentlig, eller till och med 

problematisk. I Finland hade också relationerna mellan svenskt och finskt en 

etnisk dimension som saknades i den svenska kontexten. Det ibland 

problematiska förhållandet mellan Finlands språkgrupper kan också ses som 

förklaring till finlandssvensk avsaknad av beskrivningar finsk etnicitet i 

Sverige. 

De finlandssvenska läroböckerna presenterade Finlands finnar som en 

del av befolkningen och det gjordes i den omfattningen att de kan ses varit 

stereotypiserade. Det blir extra tydligt då olika läroboksförfattares 

beskrivningar av finsk etnicitet liknar varandra, är mycket detaljerade och 

innefattar många folktypiska och genetiska personlighetsdrag. Gällande 

                                                             
212 Gehlin & Brunius 1868, Pettersson 1871, Ålund 1872, Erslev 1874, 1880, 1890, Bäckman 1875, Lind 1881, 
Hägerman 1882, Almquist 1886,1909, Celander 1887, 1907, Kalén 1891, Lindholm 1898, Berg 1903, 1908, 
1922, Bergström 1907, 1928, Lundborg 1911, Bergsten, Goës & Ramsjö II 1924, Enghoff 1920, Holmén, 
Thomée & Bruce 1922, Nordin II 1924, Bergsten 1927, Berg/Furuskog 1937. 
213 Bergsten, Goës & Ramsjö I 1924, Berg I 1921 och Nordin I 1922. 
214 Modeen 1866, 1879, Hallstén 1872, 1874, Lagerblad 1890, 1919, 1921, Allardt 1891, Hult 1896, Sohlberg 
1900, Hult/Nordmann 1900, Sahlberg I 1929. 
215 Hallstén 1872, Lagerblad 1890, 1919, 1921, Sohlberg 1900. 
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svensktalande i Finland kan de, i förhållande till sin faktiska andel av 

befolkningen, ses som kraftigt överrepresenterade och stereotypiserade. Här 

ska dock ihågkommas att beskrivningarna av Finlands svenskar skrevs för 

svenskspråkiga av i huvudsak svenskspråkiga författare och ett strategiskt 

framlyftande av gruppen var troligen en medveten strategi för att möta 

befolkningens behov av att se sig som en legitim del av Finlands befolkning.  

De svenska läroböckerna presenterade inte direkt svensk etnicitet 

eftersom de utgick från normen svensk och beskrev inte de egna gränserna, 

bara andras, de avvikande. Finnarnas påstådda seghet och envishet visar på 

att svenskarna inte såg sig själva som sega och envisa. Det gör att svensk 

etnicitet inte på samma sätt är beskriven och definierad annat än i 

historieskrivningens anda.  
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6. Finsk etnicitet i läroböckerna 
 

Finlands nationella identitet sägs ha konstruerats av tre personer, Johan 

Vilhelm Snellman genom sitt politiska arbete för folket och det finska 

språket, samt Johan Ludvig Runeberg och Elias Lönnrot via sitt författande. 

De i sin tur var influerade av Johan Jacob Tengströms grecomanska 

världsbild. I enlighet med grecomanin ansågs finnarna vara ett bergsfolk 

vilka, liksom grekerna, befann sig på en högre moralisk nivå än de rikare 

slättfolken. Språket och traditionerna ansågs vara värdefulla och 

ursprungliga identiteter vilka skulle återuppväckas. Det finska folket och 

fosterlandskärleken kunde således idealiseras genom sitt språk. Kärleken till 

fosterlandet var inledningsvis av rent estetisk art, men kom längre fram på 

1800-talet att anta mer nationalistisk form.216  

Tengström kritiserade det franska, upplysningsfilosofiska inflytandet i 

Sverige och menade att den svenska kulturen med tiden skulle försvinna på 

grund av den lättsinniga egoism upplysningsfilosofin gav upphov till. Den 

finska kulturens styrka var sin relativa efterblivenhet, vilket i sin tur gjorde 

att den kunde utvecklas positivt. Detta genom folklig patriotism, vilken satte 

det egna fosterlandet före den egna, egoistiska, utvecklingen. Fosterlandet 

fick under perioden alltmer fysisk form för att runt 1900 utvecklats till det 

autonoma Finland.217 Kopplad till grecomanin var också klimatläran inom 

vilken miljön och klimatet ansågs påverka människans egenskaper. 

Klimatläran menade att människans inneboende karaktärer var så nära 

kopplade till miljön och omgivningen att de inneboende egenskaperna 

förändrades vid en flytt. De svenska vikingarna betraktades vara kraftfulla 

men med ojämnt och hetsigt humör vilket ansågs bero på Sveriges forsar, 

berg och de öppna kustlandskapen. Detta sattes i motsats till finnarnas 

allvarliga läggning och lugna och stilla men djupa känsloliv som ansågs ha 

påverkats av ett skogrikt inlandsklimat med lugna insjöar.218 Detta synsätt 

har likheter med den individualistiska nationalismen där nationen sågs som 

en kollektiv individ, överordnad en befolkning vilka innehade identiska 

egenskaper präglade av nationens natur och kultur.219 Tidskriften Suomi gav 

1847 ut en etnografisk översikt över det finländska folket. Där lyftes 

egenskaper som kraft, envishet och tålamod fram som nationalkaraktär.220  

Klimatläran och grecomanin anses ha inspirerat Runeberg vid 

författandet av dikten Högt bland Saarijärvis moar, i vilken den 

strävsamme bonden Paavos förhållningssätt till sin livskamp, kan betraktas 

                                                             
216 Matti Klinge (1997) s.174-175 och Sten Högnäs (1995) s.15, 174-175. 
217 Matti Klinge (1997) s. 174-177, 200 
218 Sten Högnäs (1995) s. 15-22 
219 Patrik Hall (2000) s.294. 
220 Teemu Ryymin (2004) s.117. 
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som ett tydligt exempel på hur klimatläran påverkade lynnet. Finnarna sågs 

enligt klimatläran som ”den lättroade negerns” motsats, liknande 

motsatsförhållandena mellan Afrikas och Finlands natur.221 Även den 

lutherska härdande traditionen visade sig i Runebergs beskrivning av finsk 

etnicitet. Istället för att klaga över sin arma lott i livet, kantad av orättvisor 

och hårt arbete, tog den finske bonden Paavo i lite extra, bet ihop, hade 

förtrösten, trodde på framtiden och fokuserade på livets positiva sidor 

istället.222 Den ryske tsaren, som var Finlands egentliga överhuvud vid tiden 

för Runebergs, Lönnrots och Snellmans gärningar, såg positivt på denna bild 

av finnarna; ett moraliskt folk som troget och idogt arbetade för nationen. 

Han såg därför denna bild av finnarna som ett föredöme för hela 

Ryssland.223 Runebergs beskrivning av Paavo var inspirerad av östfinnen, 

vilket i förlängningen blev problematiskt inom Finland, då identifikationen 

låg långt ifrån både de västliga finnarna och svenskarna, något som ledde till 

en svensk uppfattning av finnen som främmande och avvikande.224 

I Sverige spelade naturvetenskapen en viktig roll inom den framväxande 

rasbiologin, via fysisk antropologi och genetik. Tanken om ärftlighet var 

central och degenerationsfaran betonades. Svenskarna ansågs höra till den 

germanska rasen vilken inom rasbiologin ansågs vara den främsta.225 

Finnarna betraktades i Sverige som välbekanta främlingar, men också som 

ett språkligt problem främst i norra Sverige. Dessutom ansågs finnarna i 

början av 1900-talet vara en fara för svensk rättssäkerhet.226 

Finlandssvenskarna hade både de svenska och de finska synsätten att 

förhålla sig till. 

Finsk etnicitet i Finland 
Finnar boende i Finland beskrevs i de undersökta läroböckerna främst 

utifrån två perspektiv. Det första perspektivet placerar finnarna i en 

biologisk kontext, bestående av ursprung och stam samt i beskrivningar av 

finnarnas lynne, utseende och karaktärsdrag. Det andra perspektivet 

behandlar finska språket i kontrast till det svenska i Finland, samt 

språkstriderna.227 De finlandssvenska läroböckerna hade att balansera dessa 

beskrivningar gentemot finnarna vilka var Finlands majoritetsbefolkning. 

                                                             
221 Matti Klinge (1997) s. 174-177, 200. 
222 Jämför åter med Runebergs Högt bland Sarijärvis moar vilken finns som bilaga 3 i denna 
licentiatavhandling. 
223 Matti Klinge (1997) s. 174-175, 177, 200. 
224 Matti Klinge. ”Alla finnar är svenskar” i Max Engman & Henriks Stenius (red.) Svenskt i Finland 1. 
Studier i språk och nationalitet efter 1860. (Helsingfors 1983) s.43. 
225 Gunnar Broberg & Mattias Tydén. (2005) s.23-32. 
226 Se resonemang av ex. Marko Lamberg (2007) s. 231-234 (som finns beskriven i licentiatavhandlingens 

”Avgränsningar”), samt Gustav Sundbärg (1910), s.247, 266 och Ulf Mörkenstam (2006) s.294-295 ( de två 

senare beskrivna i licentiatavhandlingens ”Etnicitet, stereotyp och rasbiologi”).  
227 Språkkonflikterna behandlas i Kapitel 8. 
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Finnarnas ursprung och stam 
Ursprunget, var folkslag kom ifrån men också vilka som bott längst i en 

nation, var en viktig del av den nationella självbilden då en lång historisk 

kontinuitet därigenom kunde beläggas. Finnarnas ursprung förklaras på två 

sätt, antingen att de bodde i Skandinavien först av folkgrupperna228 eller att 

de inflyttade österifrån229. De två varianterna kan kopplas till Johan 

Wickströms beskrivning av en progressiv invandringskronologi230 där 

svenskarnas egenskaper var bättre än finnarnas, eller till att finnarna knöts 

till den mongoliska stammen. Båda synsätten lyfte svenskarna över finnarna 

egenskapsmässigt. De äldre läroböckerna beskrev finnarna som 

ursprungsbefolkning, vilket stödjer Wickströms beskrivning om ett brott 

mellan progressiv invandringskronologi och osynliggörande som skedde 

runt 1868.231 I denna undersökning är det också de äldsta läroböckerna som 

följer mönstret om att finnarna levde i Norden från början.232 

Att finnarna inflyttade söderifrån, något som hävdas senare i finsk 

historieförmedling, saknas helt i läroböckerna. Den sydliga inflyttningen 

debatterades flitigt när fennomanerna ville slå fast att finnarna inte var 

mongoler utan tillsammans med ester och ungrare utgjorde den fristående 

finsk-ugriska stammen. 1920-och 1930-talets läroböcker beskrev således 

fortfarande en östlig inflyttning av finnar. Soininens och Noponens 

berättelse om den äldsta befolkningen avvek när de skrev att:  
 

Den äldsta befolkningen i vårt land är av okänt ursprung. Några 
mena, att det varit svenskar, andra lappar, som först inflyttat; 

folksagorna tala om jättar under de äldsta tiderna.233  

 

Beskrivningen illustrerar kopplingen mellan historia och folksägner som 

ibland sågs i läroböckerna, då främst i undersökningens äldre böcker. 

Soininen och Noponen kan ses som ett undantag då citerade formulering 

skrevs 1912. Traditionen med mytologiska inslag i samband med förhistoria 

eller ”sagoåldern” ansågs ge en känsla av kontinuitet och för Finlands del 

också ett legitimerande av en gammal nationell kultur och identitet.234 

Soininen var en inflytelserik person i den finländska kontexten. Han var 

historiker, lantdagsman som gammalfinne och riksdagsman för 

                                                             
228 Wiberg 1867, 1870, Ekelund 1868, Söderstedt 1870, Pütz 1866, Hallstén 1872. 
229 Nordmann 1920, Larsson 1922, R. Lundborg 1927, Greiff 1935. 
230 En progressiv invandringskronologi är en efterhandskonstruktion som utgör en sorts evolutionistisk 

historieskrivning. Förespråkare menade att etniska grupper med allt bättre egenskaper invandrade till ett 

område, vilket i svenska läroböcker skulle peka mot att svenskars egenskaper var bättre än finnars och 

samers, vilka flyttade till Norden tidigare än svenskarna.(Johan Wickström (2008) s.290) 
231 Johan Wickström (2008) s.290-301. 
232 Wiberg 1867, 1870, Ekelund 1868, Söderstedt 1870, Pütz 1866, Hallstén 1872. 
233 Soininen & Noponen I, 1912, s.45  
234 Håkan Andersson, (1979) s.95, Henrik Åström Elmersjö (2013) s.37. 
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framstegspartiet. Han förespråkade den herbartska pedagogiken där 

historieundervisningens mål ansågs var att fostra sedliga karaktärer. 

Eleverna skulle införskaffa sig en oegennyttig godhet och sträva efter att 

tjäna.235 Det skulle skapa ett varaktigt intresse som skulle hjälpa eleven att 

förstå orsakssamband och sin samtid. Eftersom historieämnet sågs som ett 

karaktärsfostrande ämne, passade det väl in i den herbartska pedagogiken, 

där kärnan var en kamp för gemenskap. I den nationalistiska kontexten såg 

Soininen denna gemenskap som nationell. Ökades engagemanget för denna 

helhet kom målet närmare, ansåg han. Soininen och Noponen betraktades 

vara banbrytande när de i sin lärobok slog samman Finlands historia med 

den allmänna historien, detta efter en lång finländsk debatt om vilken av 

dessa som var viktigast i skolan. Syftet kan tolkas som dubbelt; dels gav 

sambanden mellan fosterländsk och allmän historia en större helhet och 

ökade således engagemanget, dels placerade det också in Finland bland 

Europas andra nationer. Även Ottelin, som översatte Soininen och Noponens 

läroböcker till svenska var herbartian och förespråkade en patriotisk-

nationell karaktär.236 

De finländska läroboksförfattarna i historia verkade undvika 

formuleringar rörande var de finska stammarna hörde hemma. De vanligare 

kopplingarna till stammar är kopplingen till den finsk-ugriska 

folkstammen237, eller den turanska/ ural-altaiska folkstammen.238 Soininen 

och Noponen skrev att det var språkforskarna som visat att finnarna var den 

del av den finsk-ugriska språkstammen. Hänvisningen till språket och 

språkforskarna kan ses som en markering mot rasbiologin, till förmån för 

språk. Koskinen och Melander knöt finnarna till den turanska och den ural-

altaiska folkstammen i vilken bland andra mongoler, finnar och turkar 

ingick. Många av Melanders böcker gavs ut på både svenska och finska och 

torde då vara anpassat för båda språkgrupperna. Koskinen var fennoman 

och arbetade för den finsk-nationella saken i Finland. Han var professor i 

historia, men hans historieskrivning fick kritik för att tolka historien 

subjektivt. Kritikerna menade att Koskinens historieskrivning skulle kunna 

leda till att den finska befolkningen skulle uppfatta allt svenskt som 

oberättigat och som fiende till nationens intressen.239  

Tavaster, karelare och savolaksare 
Att finnarna inte var finnar från början, utan hade sitt ursprung i flera 

stammar som tillsammans bildade finnarna var en vanlig uppfattning hos 

                                                             
235 Metoden var att fylla själen med innehåll som skulle främja viljeinriktningen, det var därigenom viktigt 
att skapa ett varaktigt intresse hos eleven. (Håkan Andersson (1979) s. 194-199). 
236 Håkan Andersson (1979) s.149-150, 194-199. 
237 Nordmann 1892, Vest 1906, Wichmann 1908 och Soininen & Noponen I 1921. 
238 Melander I 1871 och Koskinen 1873. 
239 Håkan Andersson, (1979) s. 134-135. 
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läroboksförfattarna. Det följde också den nationella bilden av att de olika 

finska stammarna först vid kontakten med varandra och den finska jorden 

blev finnar och Finland, vilken illustrerar en viktig nationell symbolik.240 

Hallstén skrev hur Finlands olika folkstammar med tiden kom att 

sammansmälta till finnar ”De skiljda finska folkstammarne kommo i en allt 

närmare förening med hwarandra och sammansmälte till ett enda folk under 

det gemensamma namnet finnar”.241 Hallsten nämnde inte jorden, inte vilka 

de var från början eller varifrån de kom, men att finnarna skapades i Finland 

i förening med varandra, gavs tyngd. De finlandssvenska läroböckerna i 

geografi skildrade de finska stammarna närmare och betonade att finnar inte 

bara var finnar, de var tavaster, karelare och savolaksare.242 Även svenska 

författare beskrev detta, men lite mera vagt. Utifrån svenske läraren 

Lindholms skildring kan vi utgå från att de tidigare beskrivna envisa och 

tröga finnarna torde varit tavaster: 
 

Finnarne äro delade i fyra stammar, af hvilka karelarne och 
tavasterne äro de förnämsta. De förra äro gladlynta och vänliga samt 
älska högt musik och sång, de senare mera buttra och tröga men sega 

och uthålliga, ej sällan till ytterlighet envisa.243  

 

Finlandssvenske lektorn Elis Lagerblad höll nog med om ovanstående då 

han skrev att: 
 

Tavasten är den äkta finnen. Han är axelbred, stadig och har grova 
lemmar.  Huvudet och ansiktet äro stora och breda. Näsan är kort 
och något uppåtböjd. Ögonen är ljusa, gråblå, håret ljust och rakt. – 
Till sinnet är tavasten tystlåten och allvarsam, trögtänkt och envis; 
sen att begynna, men ihärdig att utföra ett arbete. Han är förnöjsam 

och tålmodig.244  

 

Både utseendet och de egenskaper finnarna ansågs besitta beskrevs ovan av 

Lagerblad. Han var en av de som kritiserade Zacharias Topelius läsebok 

Boken om vårt land. Han menade att Topelius hade dåligt pedagogiskt 

omdöme och var också negativ till Topelius jämställande av svensk- och 

finskspråkig befolkning i Finland. Han anklagade Topelius för att negligera 

att nationell olikhet fanns i Finland. Detta ledde till att Topelius i senare 

upplagor istället beskrev Finland som ett land med ett folk, men med två 

språk och två befolkningar.245 Lagerblad såg tydligt skillnader mellan 

                                                             
240 Henrik Åström Elmersjö. (2013) s.156-158.  
241 Hallstén 1874, s.13. 
242 Tavaster, karelare och savolaksare anses vara de större av de ursprungliga finska stammarna. De 
geografiska områdena Tavastland, Karelen och Savolax har fått sina namn efter dessa stammar. 
243 Lindholm 1898, s.46. Detta citat avslutas också med ordspråket ”Envis som en finne”. 
244 Lagerblad 1919, s.20. Se även Lagerblad 1890, s.18. 1921, s.20, Hult 1896, s. 41, Sohlberg 1900, s. 17-18, 
Hult & Nordmann 1900 s.26 och Sahlberg I 1929, s. 34. 
245 Nils-Erik Forsgård (1996)  
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svenskt och finskt i Finland och är en av de författare i studien som också 

visar det i sina läroböcker.246 Geografilektorn Sahlberg tillade om tavasten 

att han sällan sjöng eller skrattade, men var gästfri mot främlingar.247 Vid 

läsningen av nedan stående beskrivningar kan det tolkas som att utseendet 

var kopplat till sinnet. Tavasten beskrevs utseendemässigt som grovlemmad 

och stor och till lynnet trög, allvarsam och tålmodig, medan den smärtare 

karelaren var lättsam, pratglad och livlig. Ragnar Hult skrev: 
 

Karelaren är lång och smärt. Hans ansikte är aflångt och kantigt, 
hans näsa lång och rak. Hans mandelformiga, blå ögon skuggas af 
mörka buskiga ögonbryn. Hans hår är brunt och lockigt. Han skägg 
är glest och kort, då det få växa. Hans hy är brunaktig. Till sinnet är 
karelaren liflig och glad, vänlig och språksam. Han är fyndig i råd 
och rask i dåd, men håller ej länge ut med ett arbete. Vällefnad och 
omvexling sätter han värde på, och slösar hellre än sparar. Handel 
och resor äro han käraste sysselsättningar. Karelarna älska dikt och 
sång. Ur deras munnar har Elias Lönnrot samlat Kalevala. Det är en 
stor samling berättande dikter från karelarnes hednatid, om världens 

skapelse och Kalevafolkets strider med Pohjolafolket. 248.  

 

Hedvig Sohlberg skrev också att ”Karelaren och Tavasten äro i mycket 

hvarandras motsatser”.249 Hon beskrev sedan karelaren som resligt byggd, 

livlig och som en angenäm sällskapsmänniska, medan tavasten beskrevs vara 

stel, trumpen, men ärlig.250 Hon tillade också om tavasten att ” [...] någon 

skönhet är han icke”.251 Sohlbergs beskrivningar av finnar och svenskar 

skildrar uppfattningen att de skiljde sig markant från varandra. 

Den tredje gruppen, savolaksare,252 beskrevs som en förening av 

tavastens arbetslust och karelarens livlighet. Sigurd Sahlberg skrev att: 
 

Han är kvick i att ge fiffiga svar. Han känner till massor av ordspråk 
och visor. Många folkskalder ha utgått från Savolaks. Savolaksarna 
äro kända för sitt stora intresse för bildning. Nästan i varje torp eller 
stuga håller man tidningar och tidsskrifter, och på bondgårdarna 

finnes ej sällan ett bokförråd.253  

 

Savolaksarna ansågs alltså ha tagit intryck av de två andra finska 

stammarna. Det var dock inte bara de finska stammarna som ansågs ha 

                                                             
246 Flera exempel från Lagerblads läroböcker om svensk och finsk etnicitet återges i licentiatavhandlingen. 
247 Sahlberg 1929, s.34. 
248 Hult 1896, s.41 Se även Sahlberg I 1929, s.34, Lagerblad 1890, s.18, 1919, s.20, 1921, s.20, Hult & 
Nordmann 1900, s.26 och Sohlberg 1900, s. 17-18. 
249 Sohlberg 1900, s. 17. 
250 Sohlberg 1900, s. 17-18. 
251 Sohlberg 1900, s. 18. 
252 för övrigt också den grupp finnar som dominerade i överflyttningen till Sveriges skogsbygder i slutet av 
1500-talet. 
253 Sahlberg I 1929, s.35. 
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påverkat varandra, även andra grannar inverkade på lynnet och kynnet hos 

de finska stammarna. Två av grannarna var svenskar och ryssar. Aleksander 

Hallstén, som var rektor vid högre elementarläroverket i Vasa, framställde 

denna grannpåverkan av stammarna i sina två läroböcker och hävdade att 

tavasterna i Wasa län genom beblandning och beröring med svenskarna 

blivit frimodigare, retligare och häftigare till sin stamkaraktär. Även 

Lagerblad skrev i den äldre av sina böcker i denna studie att: 
 

[...] tavaster och karelare hafva genom uppblandning med 
germaniska och slaviska folk äfvensom under påverkan af en högre 
odling fördelaktigt förändrat sitt utseende. Äfven folklynnet och 

sederna hafva undergått förändringar.254  

 

Beskrivningarna av finnar illustrerade den typiske mannen för stammen och 

kvinnors utseende eller karaktär återfinns inte alls, såvida inte kvinnorna 

ansågs likadana som de normgivande männen i beskrivningarna ovan. 

Lagerblad skrev dock i en mening gällande Finlands folk255 om bildningen i 

Finland att det:  
 

I detta vackra arbete för folkets förkovran deltaga också vårt lands 
kvinnor och det med större kraft och framgång än i de flesta andra 

land.256  

 

Så även om kvinnorna i sig inte fick egna beskrivningar gavs de iallafall av 

Lagerblad ett visst litet erkännande för Finlands bildningsstatus.  

Elis Lagerblad, Ragnar Hult och Hedvig Sohlberg gav alla ut sina första 

böcker runt sekelskiftet eller strax innan och torde ha varit påverkade av den 

inre intensiva språkstrid som pågick i Finland mellan fennomaner och 

svekomaner sedan 1870-talet. Deras skildringar av finnarnas karaktärsdrag 

kan ha varit ett sätt att skilja mellan finnar och svenskar. Hos dessa 

författare fanns även tydliga beskrivningar av svenskarna, som diskuteras 

senare i denna studie. Inte bara språken sågs som de särskiljande dragen 

mellan folken, utan även rasbiologiska argument användes. I detta 

sammanhang använde sig den svenskspråkiga gruppen rasbiologin för att 

placera sig både högre än finnarna, men också för att knyta sig närmare 

Sverige. Lagerblads kritik av Topelius likställande av svensk och finsk 

befolkning i Finland kan också ses som en yttring av svenskhetsivran. 

En beskrivning som återges eller citeras i flera av de finlandssvenska 

läroböckerna är Per Brahes dom över finnarna från 1640-talet. I lite olika 

varianter kan följande andemening läsas, här från Ottelin:  
 

                                                             
254 Lagerblad 1890, s.18. 
255 Troligen var både finnar och svenskar inräknade. 
256 Lagerblad 1919, s.20 och 1921, s.20. 
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Kommo finnarna till Sverige eller annanstädet, visade de sig driftiga 
och gjorde arbete för tre, men hemma tillbringade de tiden i lättja i 
sina pörten, förtärande allt det de kunnat befrämja sitt bo med, och 
voro ovilliga att gripa i med något hantverk, varför de dock voro mer 

fallna än någon annan nation.257  

 

Beskrivningen kan delvis härledas till klimatläran med sina idéer om att 

finnarna, liksom naturen, var dömda till overksamhet och tröghet.258 

Naturen skulle därigenom kunna ses vara orsaken till att finnarna halkat 

efter det gamla fosterlandet Sverige, något som måste ha uppfattats som 

allvarligt. Efterhalkningen nämns även i andra sammanhang i de svenska 

böckerna, men då som ett resultat av språkstriderna. Klimatläran skulle 

också kunna användas som förklaring till att norra Sveriges och 

Mellansveriges finnar, som också bodde nära naturen, uppfattades som tröga 

och eftersläpande. Det visar på en föreställning om finnarna som ett folk som 

av naturen var trögt. Ett folk som bar på framgångsmöjligheter, men som av 

naturen inte nyttjade de inre resurser de besatt.  

Detta kunde, utifrån ett svenskhetsperspektiv användas som argument 

för ett svenskt styre och svensk dominans, men i finskhetsperspektiv kan det 

tolkas som att finnarna hade rätt egenskaper att plocka fram då det krävdes. 

I andra miljöer presterade finnarna bra, så slutledningen kan vara att om 

industrialisering och modernitet nådde Finland skulle finnarnas egenskaper 

användas på ett tillfredställande sätt.  

Finsk etnicitet i Sverige  
Vid ett försök till att överblicka läroböckernas beskrivningar av finsk 

etnicitet i Sverige kan det konstateras att beskrivningarna som gjordes av 

finnar i Sverige i historieböckerna vittnar om geografisk och kulturell 

periferi. Läroboksförfattarna intog olika spår i beskrivningarna av finnar i 

Sverige. Antingen valde man att behandla dem som en obetydlig perifer 

grupp, som troligen skulle försvinna av sig självt bara de gavs tid, eller så 

antog man språkhållningen vilken innebar åsikten om en försvenskning av 

finnbygderna. I båda fallen användes delvis rasbiologiska argument, via 

periferi- och marginaliseringstankar utifrån finnarna som underlägsen ras 

och att tiden därigenom skulle ta ut sin rätt till förmån för svenskarna, eller 

som försvenskningsargument, att germanerna var av högre ras och de 

självklara vinnarna, och att processen därför kunde påskyndas. Även en 

antydan om att finnarna innehade en underlägsen kultur gjordes. 

                                                             
257 Ottelin 1926, s.101. Se även Vest 1906, Soininen & Noponen II 1912, 1922 och Schybergson 1939. 
258 Matti Klinge (1997) s. 200. 
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Finnar i Sverige nämndes i majoriteten av geografiböckerna och i ungefär 

en tredjedel av historieläroböckerna259 bland undersökningens samtliga 

läroböcker. Läroböckernas beskrivningar av finnar i Sverige var inte lika 

egenskapsbetonade som i Finland, även om egenskapsbeskrivningar 

förekom. I Sverige rådde inte samma akuta konflikt mellan språken som i 

Finland. Sverige var dock inte opåverkat av språkkonflikterna i Finland; 

försvenskningspolitik och åtgärder för folkskolorna influerades starkt av 

händelserna och utvecklingen i grannlandet. Rasmässigt beskrevs inte 

finnarna i sig utgöra något hot, det var språket som betraktades som hotfullt. 

De svenska läroböckerna beskrev inte svenskarna ingående men särskilde 

finnarna som annorlunda och de utgjorde såtillvida en gräns för vad 

svenskarna inte ansågs vara. 

Vid läsningen av beskrivningar som rör finnar som en ofarlig grupp i 

periferin kan tre linjer skönjas. I den första linjen beskrevs finnarna med 

korta konstateranden utan direkta värderingar eller åsikter. Den andra linjen 

dominerades av beskrivningar som kopplade finnarna till deras fåtal, 

gammalmodighet, perifera boplatser eller satte dem i relation till deras ringa 

antal i jämförelse med svenskar som bodde i utlandet. Ibland gjordes också 

kopplingar till ras, eller sammankoppling med samer, för att ytterligare 

marginalisera finnarna. Den tredje linjen utgör skildringar där finnarna sågs 

som ett bidrag till Sveriges utveckling. 

Den första linjen: kortare konstateranden 
I denna första linje kan om Lappland exempelvis läsas att ”Befolkningen är i 

denna landskapets nordliga del finnar”260 och ”Bland inbyggarna, äro de, 

som bo norr om Stora Lule älf, mestadels af finsk stam, de öfriga af 

svensk”.261 Gällande Mellansveriges finnar skrevs att i ”[...] finnskogarna” på 

gränsen till Norge är en del av befolkningen av finsk härkomst”262. 

Beskrivningarna lägger ingen positiv eller negativ aspekt på finnarna i 

Sverige och eventuella konflikter nämns inte. Finnarna levde i norr eller i 

finnskogarna och det behövde inte mer än konstateras.  

År 1922 beskrev Berg konflikten mellan samer och nybyggare rörande 

renarnas betesmarker, något som resulterade i finska och svenska bönders 

nedtrampade åkrar och påföljande repressalier från bönderna mot samerna. 

Beskrivningen gällande konflikten mellan nybyggarna och samerna kan 

bottna i Bergs särintresse för just det samiska. Berg anlitades bland annat 

som sakkunnig gällande frågor rörande samers nomadskolor och visade i 

                                                             
259 Finnar i Sverige fanns i 85 % av geografiläroböckerna. I en tredjedel av historieläroböckerna beskrevs 
dock i huvudsak skogsfinnarna. Finnar i norra Sverige beskrevs i en lärobok i hela materielet, 1.5% av alla 
historieläroböcker. 
260 Ålund 1872, s. 84 
261 Berg 1903, s.25. Se även Berg 1908, s.29, där med modernare stavning. 
262 Berg/Furuskog 1937, s. 37 
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flera sammanhang ett intresse för denna grupp. I läroboken nämndes 

konflikten med samer som ett problem, men de svenskspråkiga och de 

finskspråkiga bönderna beskrevs likställda i konflikten med samerna. Här 

räknades finnarna som rätt befolkning, liksom svenskarna, på grund av sin 

bofasthet och uppodling av mark, medan samernas renar och nomadliv 

ansågs vara problemet.  Berg ställde samerna mot de enade bofasta 

svenskarna och finnarna och skiljde således mer mellan nomadiserade och 

bofasta än ursprunget, där finnar och samer ofta sammankopplades.  

Den andra linjen: fåtal, periferi och raslig 
underlägsenhet 
I den andra linjen var många av beskrivningarna korta konstateranden, men 

med små tillägg rörande att finnarna var få eller obetydliga263. Det visades 

genom formuleringar som ”blott”, ”ett mindre antal” eller ”om man bortser 

från”. Ett exempel är Odhner då han skrev, i och med unionsupplösningen 

med Norge, att ”Sverige blev nu en svensk stat, om man bortser från några 

tusen lappar och finnar i norr.”264 Det skrevs så sent som 1919 då första 

världskriget var avslutat och Finland blivit självständigt. Trots att 

formuleringen här var marginaliserande och troligtvis inte menat som något 

positivt erkännande av den finska befolkningen i norr, så är det den enda 

beskrivningen av denna befolkning i hela studiens historieläroböcker som 

överhuvudtaget gjordes, med både de svenska och de finlandssvenska 

läroböckerna inräknade. Alla andra beskrivningar av finnar i norra Sverige 

har återfunnits i geografiläroböcker.  

Odhner själv var professor i historia och var periodvis politiskt engagerad 

och då främst intresserad av försvarsfrågan och hotet från öster. Att just 

Odhners lärobok är den enda som tar upp finnarna i norr är intressant med 

tanke på hans engagemang gällande hotet från öster kombinerat med 

rädslan för fennomanskt inflytande i Tornedalen. Dock skrevs detta i 

läroboken från 1919, efter att Odhner själv avlidit. Utgåvan stod Karl Gustaf 

Westman för och huruvida han följde Odhners lärobokstradition är svårt att 

säkert säga, men rättshistorieprofessorn Westman var ecklesiastikminister 

och engagerad i försvarsrörelsen 1911-1914 och under 1930- och 40-talet 

bondeförbundare och utrikes- och justitieminister. Han var således väl 

införstådd med Odhners tanke om hotet från öster och den aktuella 

läroboken utgavs vid tiden för ålandskrisen.  

                                                             
263 Odhner/Kastman 1919, s.116, Berg I 1921, s.57, Holmén, Thomée & Bruce 1922, s. 43, Bergsten 1927, 
s.167, Bergström 1928, s. 43, Berg/Furuskog 1937, s.29, Sohlberg 1900, s.63, Bergström 1907,s. 67, Celander 
1907, s. 38,46, Enghoff/ Rydén 1920, s.90, Holmén, Thomée & Bruce 1922, s. 220, Nordin III 1925, s. 153, 
Berg/Furuskog 1937, s. 246. 
264 Odhner/Kastman 1919, s.116. 
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Berättelser som visar på att finnarna sågs som ofarliga på grund av sin 

gammalmodighet eller att de redan var försvenskade exemplifieras nedan av 

Furuskogs omarbetning av Berg. Där konstaterades att: 
 

I gränstrakterna mot Hälsingland och Värmland utbreda sig gamla 
finnbygder. Där härstammar en del av befolkningen från finnar, som 
flyttade hit under den tid då Finland tillhörde Sverige. Länge hava de 
inflyttade finnarnas ättlingar bibehållit sina ärvda sedvänjor, bott i 
gammaldags stugor utan skorstenspipa (’pörten’) samt talat finska 
och givit sina gårdar finska namn. Nu äro de dock sammanblandade 
med svenskarna samt hava antagit dessas byggnadssätt, 

levnadsvanor och språk.265  

 

Furuskogs berättelse visade att även om finnarna länge behöll sina gamla 

vanor och seder, så hade beröringen med svenskarna gjort att man till slut 

övergett det gamla och blivit som svenskarna. Att bli som svenskarna var 

troligtvis inte detsamma som att bli svensk, men att försvenskas var ett mål i 

sig, något som Sverige lyckats med i dessa trakter, även om det tagit tid. 

I denna andra linje återfinns också skildringar som sätter den lilla finska 

gruppen i Sverige i relation till den större gruppen av 1½-3 miljoner 

utlandssvenskar som levde i Nordamerika och Finland. Holmén, Thomée 

och Bruce skrev 1922 att:  
 

Till svenska folket höra också omkring 25 tusen finnar [...] Mer än en 
och en halv million svenskar äro bosatta i utlandet, de flesta i 

Förenta staterna eller i Finland.266  

 

Svenskarna rasbestämdes också i trions lärobok till den germanska 

folkstammen.267 Beskrivningarna visar på en pågående formering av en 

storsvensk hållning som växte fram efter unionsupplösningen med Norge.  

Skildringar som nämnde finnar som perifera, exotiserade och 

marginaliserade, men även som en ofarlig, lägre stående ras, var relativt 

vanliga. Marginaliserandet av finnarna i Sverige kan exemplifieras vid 

beskrivningar rörande deras fåtal ”Den i förhållande till landets utsträckning 

ytterst glesa befolkningen utgöres dels av lappar, dels av svenska och finska 

nybyggare.”268 eller visade deras perifera boplatser ”Finnarna bo mest i 

Västerbotten nära finska gränsen men några även i de stora skogar, som 

ligga på ömse sidor om Dalarna (’finnskogar’, ’finnmarker’).”269 Att de uttalat 

befann sig i utkanten av det svenska samhället, illustrerar en 

                                                             
265 Berg/Furuskog 1937, s. 28-29. 
266 Holmén, Thomée & Bruce 1922, s.220. 
267 Holmén, Thomée & Bruce 1922. 
268 Celander 1907, s.38. 
269 Almquist 1909, s.49, 
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marginaliserande syn på finnarna i nationen Sverige. Om landskapet 

Lappland kan man läsa att: 
 

Detta landskap bebos av tre folkstammar: svenskar, finnar (omkring 
20,000 – mest i Tornedalen) och lappar (7,000). Svenskar och 
finnar sysselsätta sig mest med åkerbruk (foder, korn och potatis), 
boskapsskötsel och skogsavverkning. Tjärbränning och fiske äro 
viktiga binäringar. Gruvdriften giver uppehälle åt många tusen 

människor.270  

 

Enligt A.G. Lundborg livnärde sig finnar och svenskar huvudsakligen av 

samma näringar d.v.s. åkerbruk, boskapsskötsel, skogsbruk eller som 

gruvarbetare. Almquist nämnde bara svenska nybyggares näringar, inte 

finnars eller samers, men hävdade att konflikt pågick mellan svenskar och 

samer. Finnarna lämnades helt utanför både konflikt och försörjning. A.G. 

Lundborg förtydligade också sedan att ”Svenskarna tillhöra den germanska 

folkstammen av vita rasen. Finnar och lappar höra till mongoliska eller gula 

rasen.”271 Detta är en viktig markering från A.G. Lundborg, där germanerna, 

enligt rasbiologin, placerades främre än mongoler.  En annan Lundborg, 

Ragnar, skrev i sin historielärobok att:  
 

Redan omkr. 2000 år f. Kr. fanns i västra Finland en med svearna 
besläktad folkstam. Huruvida den kommit från Sverige eller genom 
invandring utefter östra kusten av Östersjön, vet man ej. Finnarna ha 
invandrat senare, antagligen också lapparna, vilka båda folk kommo 

österifrån.272 

 

Ragnar Lundborg markerar här att finnarna inte var först och kopplar dem 

till östliga folk. Den ursprungliga stammen var däremot besläktad med 

svearna. Tilläggas bör här att läroboksförfattaren Ragnar Lundborg, som i 

grunden var tidningsman på bland annat Svenska Dagbladet innan han blev 

rektor på Norrmalms enskilda läroverk i Stockholm, även var lillebror till 

den mera kände svenske rasbiologen Herman Lundborg.273 Om det påverkat 

hans syn på rasbiologi mer än andra läroboksförfattare är svårt att med 

säkerhet säga. Han beskrev finnarna som varken ursprungsbefolkning i 

Sverige eller i Finland. När han senare beskrev korstågen, återkopplade han 

till svenskar i Finland och betonade finnarnas då låga bildningsgrad. Dock 

undvek han ras när han beskrev finnarna, trots att släktskapet med brodern 

Herman borde ha säkerställt att han inte var omedveten om rasbiologin i sig.  

Finlandssvenskan Hedvig Sohlberg skrev om Sveriges befolkning att:  

                                                             
270 A.G. Lundborg 1911, s.61. 
271 A.G. Lundborg 1911, s.68 
272 R. Lundborg 1927, s.6 
273 Svenskt porträttgalleri XVI. Tidningsmän 1895-1913. Nätbaserat via Runeberg.org. 
<http://runeberg.org/spg/16/0147.html> Se även bilaga 2. 

http://runeberg.org/spg/16/0147.html
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Inbyggarna utgöras hufvudsakligen af svenskar. Ett fåtal lappar och 
finnar finnas äfven. [...] Svenskarna höra till den grupp af 
germaniska folk som kallas skandinaver. De äro ett lifligt och artigt 

folk med god bildning.274  

 

Sohlberg gjorde här kopplingen till germaner och verkade ha en upphöjd syn 

på svenskar, kanske på grund av sitt svekomanska synsätt. Detta citat av 

Sohlberg kopplades inte direkt till finnar och mongoler, men det görs senare 

i hennes lärobok.275  

Den tredje linjen: ett bidrag till Sverige 
Den tredje linjen utgör skildringar gällande finnars bidrag till Sverige.276 

Fyra författare lyfte fram detta, finlandssvenskarna Melander och 

Nordmann, samt svenskarna Almquist och Grimberg. Bidraget illustrerades i 

två olika sammanhang. Melander och Nordmann gick tillbaka till Karls IX:s 

tid vid sekelskiftet 1600, då skogsfinnar flyttade till Västra Bergslagen för att 

svedja och bruka jorden. De skrev att ”Han förde äfven en mängd Finnar till 

Wermland för att bryta bygd”277 och ”Till Sverige inkallades hundratal finska 

inbyggare, hvilka slog sig ned i Värmlands skogsbygder och i Dalarna”.278 

Melander och Nordmann skildrade en finländsk trogenhet till Sverige; när 

konungen önskade, ställde finnarna upp.  

Dessa beskrivningar kan med lätthet kopplas till hur finnarna också 

beskrevs vid separationen mellan Sverige och Finland, där finnarna sågs som 

det trogna eller tappra broderfolket279, ett folk som stod vid svenskarnas 

sida. Även Grimberg hänvisade till finnarnas trogenhet mot kung Karl vid 

uppodlingen av Sveriges skogsbygder: 
 

I sitt arbete för uppodling av de svenska ödemarkerna fick Karl 
värdefull hjälp av finnar, som på hans tid i stora skaror vandrade in i 
vårt land. Ty i sitt hemland ledo de ofta nöd och blevo förtryckta av 
grymma fogdar och ståthållare. De invandrade finnarna slogo sig ned 
djupt inne i våra skogar. Vid någon fiskrik sjö byggde de sig pörten, 
levde av jakt och fiske, svedjade skog och bröto mark i sitt anletes 
svett. På det viset skaffade sig finnen med mycken möda en 
stenbunden åkerlapp, en sådan som han var van vid från sitt 
hemland. Sedan sådde han råg i den askblandade jorden. Och när 

                                                             
274 Sohlberg 1900, s.63 
275 ”Mongoliska rasen, hvilka har gul hudfärg, stripigt hår, utstående kindknotor och sneda ögonbryn [...] Till 
samma ras höra dock äfven Europas finnar, lappar, ungrare och turkar.” (Sohlberg 1900, s.177) 
276 Melander 1868, Melander II 1871, Nordmann 1905, 1920, 1928, Almquist 1909, Grimberg 1923 och 1935. 
277 Melander 1868, s.57, Melander II 1871, s.59. 
278 Nordmann 1905, s.42,1920, s.48, 1928, s.51. 
279 Wiberg 1867 och 1870, Odhner 1870, 1875 och 1891, Åberg 1870, Wendell 1884, Bergström 1898, 
Liljeholm & Gardell 1898 och 1899, Rydfors 1908 och författarlös 1882. Det trogna tappra broderfolket 
beskrivs vidare i kapitel 9. 
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svedjelandet ej längre bar skördar, blev det en utmärkt betesmark för 

hans boskap.280  

 

Karl IX och finnarna ansågs göra varandra en tjänst; finnarna genom att 

hjälpa kungen vid uppodlingen och Karl IX genom att ge finnarna möjlighet 

att slippa förtrycket från finska fogdar och ståthållare. Händelsen beskrevs i 

de två senare av Grimbergs läroböcker i studien, men i upplagan från 1911 

nämndes skogsfinnar inte överhuvudtaget. Det var med andra ord en stor 

skillnad mellan hans upplagor gällande finsk etnicitet, från ingenting till 

ovanstående beskrivning. 

Grimberg skrev med ett nationellt patos och han var tydligt påverkad av 

1890-talets nationalromantik och fördömde statligt agerande och 

beundrande det svenska ärorika förflutna.281 1905 gavs hans första lärobok 

för realskolan ut, det skulle bli den första historieboken av många för såväl 

realskolan och folkskolan. Odhner och Grimberg är periodens i särklass mest 

produktiva och välkända läroboksförfattare i Sverige.  

Naturalhistorielektorn Almquist var mer dagsaktuell när han tog upp 

sågverksindustrin i Sundsvallstrakten, vilken blomstrade under perioden. 

”Här är Sveriges förnämsta sågverksbygd; hit strömmar arbetsfolk från 

andra orter, särskilt från Värmland och Småland, samt från Finland.”282 

Under Sundsvalls storhet ansågs detta positivt då det krävdes arbetskraft i 

den arbetsintensiva sågverkstrakten runt sekelskiftet 1900. Att de också 

omnämndes som arbetsfolk visar att de bidrog till utvecklingen i det 

industrialiserade Sundsvall.  

De nyanlända finnarna i Sundsvallsområdet nämns också i samband med 

utvandringen till Amerika ”Även från Finland pågår en stark utvandring till 

Amerika; också i Sveriges norra trakter skaffa sig många finnar arbete vid 

trävaruhanteringen”.283 Här visar citatet på att utvandring eller emigration 

var vanligt i Sverige och från de nordiska länderna, något som också tas upp 

i flera citat under perioden.284 Inte bara Sverige drabbades av detta 

avfolkningsproblem, utan även Finland. Att finnar valde att komma till 

Sverige och inte bara till Amerika visade ändå på att Sverige hade något att 

erbjuda, att Sverige var attraktivt och kunde locka till sig utländsk 

arbetskraft. Det kan ha varit en viktig vetskap för den svenska självbilden. 

För Sveriges del var det ju bättre att arbetskraften flyttade till Sundsvall än 

till Amerika. 

                                                             
280 Grimberg 1923, s. 124. Se även Grimberg 1935, s.112-113. 
281 Svenskt biografiskt lexikon, nätbaserat via riksarkivet: <http://nad.riksarkivet.se/SBL/> Band 17. 1967-
69, s.294. Se även bilaga 2. 
282 Almquist 1909, s.15. 
283 Almquist 1909, s.73. 
284 Hult & Nordmann 1900, s.48, Rydfors 1908, s.176, Almquist 1909, s.15,73. 

http://nad.riksarkivet.se/SBL/
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Läroböckernas beskrivningar av den envise finnen 
Egenskapsmässigt beskrevs finnar som uthålliga, kraftfulla, härdade och 

envisa,285 men också som ett trögt folk med förkärlek för sina gamla seder 

med rökpörten, runsång, svedjebruk och kantelespel.286 Det var framförallt 

de svenska läroböckerna som stod bakom dessa beskrivningar, men de 

förekom även i de finlandssvenska läroböckerna. Svenske grundaren av 

Stockholms pedagogiska sällskap, Sigfrid Almquist, skrev att: 
 

Finnarna äro i allmänhet ett trögt folk, som aldrig gör sig bråttom; 
men de äro också ett pålitligt och segt ihärdigt folk, som envist håller 
i med vad det en gång börjat och, när det gäller, i en otrolig grad kan 

tåla svält och alla slags besvärligheter.287  

 

Han hänvisade också till Fänrik Ståls sägner av Runeberg. Segheten, 

pålitligheten och den tidigare nämnda tapperheten kan härledas till tidigt 

1800-tal då Finland vid avsaknad av nationell historia istället för att skapa 

hjältar genom hänvisningar till revolution och samhällsomvälvningar 

skapade den ihärdige finnen som utan att klaga mötte livets umbäranden, 

kämpade vidare och såg till fattigdomens positiva konsekvenser.288  

Den envisa finska karaktären återkom i danske historieprofessorn Erslevs 

lärobok där han hänvisade till ordstävet ”[...] den finska envisheten har 

blifvit ett ordspråk (’envis som en finne’)”289. Den envisa karaktären 

kopplade också till fasthållandet vid gamla seder. Furuskog skrev att: 
 

[...] i många trakter har man ännu kvar de vemodiga folkvisorna 
samt guda- och hjältesånger (’runor’). I de avlägsnaste bygderna 
användas ännu gammaldags ryggås-stugor utan skorstenspipa 
’pörten’. Sedan urminnes tid hör till varje gård en badstuga (’finsk 

bastu’).290  

 

Föreställningen av en envis gammal gubbe i ett pörte i skogen målades upp. 

Detta stycke skrevs för att beskriva finnar i Finland, dock verkar den i 

Bergslagen uppväxte geografen Furuskog, ha påverkats av uppfattningen om 

skogsfinnarna i Mellansveriges svedjebygd. I de svenska skogsbygderna 

levde finnarna marginaliserade och isolerade från samhället och modernare 

influenser, vilket ledde till att gamla traditioner bibehölls. Möjligheten att 

Furuskog utgick från föreställningen av finsk etnicitet i den svenska skogen 

                                                             
285 Erslev 1890, Kalén 1891, Bergström 1907, 1928, Almquist 1909, Holmén, Thomée & Bruce 1922, Nordin 
II 1924, Lagerblad 1919, 1921. 
286 Berg 1903, 1908, 1921, Bergström 1907, 1928, Nordin I 1922, Berg/Furuskog 1937, Sahlberg I 1929.  
287 Almquist 1909, s.73. 
288 Matti Klinge (1997) s.176-177 
289 Erslev 1890, s. 78. Se även Lindholm 1898, s.41 och Hult 1896, s.41. 
290 Berg/Furuskog 1937, s.99 
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när han skulle återge hela folket i Finland verkar troligt vid läsandet av 

beskrivningen. 

Finlandssvenske Lagerblad skrev att folk med gamla seder och gammalt 

lynne endast kunde återfinnas i skogsbygderna.291 Lagerblad antydde alltså 

att den presenterade bilden av pörten, kantele och runsång var gammal och 

övergiven i de allra flesta fall. Därför borde också beskrivningen av finnar i 

läroböckerna ha förändrats, då detta skrevs av Lagerblad redan 1890. Trots 

det levde den gammalmodige finnen kvar i böckerna genom hela 

undersökningsperioden och dessutom var formuleringen borta i de senare 

upplagorna. Den inledande viljan till transformering hos Lagerblad 1890 

försvann alltså och reproduktionen av den gammalmodige finnen fortgick. 

Hur finnarna kunde tänkas se ut verkar författarna varit lite oense om. 

Några använde sig av den mongoliska beskrivningen292 medan Erslev 

menade att finnarna ”[...] äro välväxta och har samma lefnadssätt som 

svenskarna.”293 De mongoliska framställningarna såg olika ut. Ett sätt var att 

inleda med antingen en beskrivning av mongoler med ”[...] nästan fyrkantiga 

ansigten, platta näsor, små ögon, framstående kinder och stora öron”294 med 

en efterföljande koppling till finnarna som tillhörande denna ras. Det andra 

sättet var mer direkt, såsom ”Finnarna äro småväxta och gulhyade liksom 

våra lappar.”295 Dahm, som stod bakom den första, indirekta beskrivningen, 

var ledamot i Skolväsendets utskott i riksdagen på 1870-talet och hans 

lärobok fick fina recensioner av läroboksgranskningen 1868. Den andra, mer 

direkta, beskrivningen stod trion Bergsten, Goës och Ramsjö för. Hur de 

citerade författarna idkat källkritik av sina insamlade uppgifter står inte 

beskrivet i läroböckerna. 

Rasmässig koppling och kulturell underlägsenhet 
Raskopplingen i de svenska läroböckerna kan ses som ett uttryck för att i en 

historietradition försöka tydliggöra den egna nationen eller strävandet efter 

en nation. Hade en stat en till största delen homogen befolkning lyftes det 

fram då det visade på en enad stabil nation. För Finlands del fanns varken 

den homogena befolkningen eller den egna självständiga, stabila nationen, 

åtminstone inte i inledningen av perioden.296 Dessutom placerades finnarna 

lågt ner på den rådande rasbiologiska skalan, vilket kan vara en orsak till att 

ras inte är så tydligt förekommande i de finlandssvenska läroböckerna. Av 

läroböckerna i geografi gör en tredjedel en raskoppling mellan finska 

                                                             
291 Lagerblad 1890, s.18. 
292 Dahm 1871, A.G. Lundborg 1911, Holmén, Thomée & Bruce 1922, Bergsten, Goës & Ramsjö II 1924. 
293 Erslev 1880, s.29. Se även Erslev 1874, s.21-22 
294 Dahm 1871 s, 9-10. Se även A.G. Lundborg 1911, s.190. 
295 Bergsten, Goës & Ramsjö II 1924, s.13 
296 Av läroböckerna som kopplar till ras, är bara en författad efter självständigheten. (Soininen & Noponen I 
1921) 
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stammar och den mongoliska rasen297 eller någon annan ras. Dessa 

författare skiljer också mellan olika slags finska stammar, tavaster, karelare 

och savolaksare. Modéen 1866 och Hult 1896 beskrev stammar och Sahlberg 

skildrade svenskar som germaner, men gav sig inte in i diskussionen om var 

finnarna kunde tänkas höra hemma. 

Av de svenska geografiböckerna var det tolv böcker, en dryg tredjedel 

som beskrev finnarna som tillhörande den mongoliska eller den gula 

rasen.298 Andelsmässigt var det ingen skillnad mellan svenska och 

finlandssvenska läroböcker men de svenska beskrivningarna var mer 

detaljmässigt rasbiologiskt kopplade. Medan de finländska 

läroboksförfattarna kort nämnde rastillhörigheten, kopplade de svenska 

läroboksförfattarna olika germanska rasmässiga egenskaper till 

självklarheten i svensk överhöghet, samt betonade biologisk överlägsenhet 

gentemot exempelvis mongoler. Ett exempel är Hägerman som 1892 skrev 

att den kaukasiska rasen stod:  
 

[...] högst i utveckling och odling, samt blifver, hvart den kommer, 
herrskande öfver de andra. Till denna ras höra Europas inbyggare, 

med undantag af finnar och lappar.299  

 

Med denna formulering skulle den gemensamma tiden kunna legitimeras, 

men den skulle också kunna försvara den pågående försvenskningen av 

finnbygderna inom Sverige och likaså tydligt kunna ta parti för 

svensktalande i den finländska pågående språkstriden vid tiden när 

läroboken skrevs. Formuleringen skulle kunna sägas vara kärnan i en 

argumentering som de andra författarna mer antydde än skrev ut.   Bäckman 

och Lind kopplade finnarna till polarstammen eller till den tschudiska rasen, 

men beskrev den inte mer ingående300. I övrigt ses flera beskrivningar av 

den germanska rasen, till vilken svenskarna och övriga Européer räknades, 

medan finnarna uteslöts. Nordin var den enda som uttryckligen skrev att han 

inte visste hur han skulle definiera finnarna. ”Finlands folk utgöres till allra 

största delen av finska folkstammar. Finnarna äro av helt annan ras än vi, 

dock är det ännu omtvistat vilken.”301 Att finnarna inte var germaner 

poängterades med formuleringen ”vi”, vilket förutsätter att läsarna var 

germaner. 

En tydlig statusmarkering gällande rasargumentet i svenska läroböcker 

var sammankopplingen mellan naturfolket samer och finnar. Skildringen av 

samer var i svenska läroböcker stereotypiserade, enformiga och i många fall 

                                                             
297 Hallstén 1872, Lagerblad 1890, 1919 och 1921, Sohlberg 1900. 
298 Gehlin & Brunius 1868, Dahm 1871, Ålund 1872, Hägerman 1882, Erlsev 1890, Bergsten 1891, Celander 
1907, Bergström 1907, A.G. Lundborg 1911, Enghoff 1920, Holmén, Thomée & Bruce 1922 och Bergsten 1927. 
299 Hägerman 1882, s.105. 
300 Bäckman 1873 och Lind 1881. 
301 Nordin II 1924, s.18. 
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kränkande302 och beskrivningar som att ”[...] finnar och lappar äro 

besläktade folkslag, de likna varandra både till utseende och språk”303 och 

”Finnar och lappar höra till den mongoliska eller gula rasen”304  kopplade 

samman de två folken, vilket torde sänkt även finnarna till mer 

naturklassade folk snarare än en upphöjning till kulturmänniskor. Om 

stereotypen grundades på gener och arvsanlag var de permanenta skulle 

uppfattningen om den genetiska underlägsenheten hos samerna således 

innefattat även finnarna. Om stereotypen däremot grundades på kultur och 

omgivning kunde finnarna ses förändringsbenägna. Finnarna hade skapat en 

historia, en nation, en civilisation, medan samerna ansågs stå kvar som 

vildar och ociviliserade. Bildningen blev viktig i Finland för att ytterligare 

civiliseras, och just bildning lyftes fram som djupt inverkande på folktypiska 

drag.305 De rasbiologiska beskrivningarna, vilka sammankopplade finnarna 

med mongoler och asiater, ansågs problematisk i Finland. Finska 

skönhetsdrottningar och idrottsmän fick agera ambassadörer i Europa för att 

försöka slå hål på föreställningen om finnar som snedögda mongoler och 

istället sprida bilden av finnar som vita européer.306 Läroboksbeskrivningar 

som reproducerade finnars sammankoppling med mongoler torde därför 

ogillats av finnarna själva. 

De svensktalande i Finland ville gärna kopplas till svenskarna i Sverige, 

samtidigt som de undvek att kategorisera finnarna som mongoler. Istället 

beskrevs de finska nationalkaraktärerna och finnarna delades in i tavaster, 

karelare och savolaksare, där tavasten var den ”äkta finnen” med sin tröghet, 

seghet, envishet och förmåga att hålla ut. Den finska uthålligheten kan ur 

svensk synvinkel tolkas som ett mått på kultur. Pettersson skrev att:  
 

Alla människor härstamma wisserligen från ett enda par, men olika 
klimater och andra omständigheter ha föranledt stor skillnad så wäl i 

själens anlag, som i kroppens bildning307  

 

Petterssons beskrivning ses gå igen i efterkommande beskrivningar som en 

reproduktion308 och beskriver hur naturen påverkat själens anlag och 

kroppens bildning. I Nordisk familjebok, mer känd som Ugglebanden 

beskrevs skillnaden mellan naturmänniskan och kulturmänniskan: ”De 

                                                             
302 Karin Granqvist Nutti (1993) s.30-41. 
303 Almquist 1909, s.49. 
304 A.G. Lundborg 1911, s.68. 
305 Ainur Elmgren (2008) s.208. 
306 Ainur Elmgren (2008) s.229. 
307 Pettersson 1871, s.39-40.  
308 Petterssons beskrivning från 1871 återkommer runt sekelskiftet av ex. Sohlberg 1900; som skrev att 
folkslagen kommer från samma människopar ”[...] fastän de under olika förhållanden förändrat utseende och 
antagit olika lefvnadssätt.” (s.177). Hult & Nordmann 1900; “[...] I de olika trakterna hafva människorna 
blifvit mycket olika hvarandra. De skilda hufvudgrupperna kalla man raser”. Detta på temat människans 
anpassningsbarhet och att hon bor på hela jorden, (s. 8). 
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hänsynslösa former, som striden för tillvaron fortfarande ikläder sig, vålla 

emellertid kulturmenniskan många lidanden, till arten mera invecklade än 

de, som drabba naturmenniskan”309 I det perspektivet ses den finska 

förmågan att härda ut som negativ då den tydde på att de var närmare 

naturstadiet än kulturstadiet hos människan, något som också kan kopplas 

till klimatlära och rasbiologi.  

Att finnarna också beskrevs som kulturlösa blir tydligt då finnarna 

beskrevs syssla med seder och bruk, medan det västerländska kulturarvet, 

ordning och lag och rätt kom med svenskarna. Finnar beskrevs som 

eftersläpande, medan svenskar beskrevs som förebilder och föregångare. 

Bergsten, Goës och Ramsjö skildrade den finska delen av Finlands 

befolkning som hårt kämpande på landsbygden med frost och magra jordar, 

samt avsaknaden av grannar. När den svenska delen av befolkningen i 

Finland beskrevs var det genom folkrikedom, järnvägsnät och livlig 

skärgårdstrafik.310 Beskrivningarna av finnarna vittnar om författarnas 

anammande av naturdeterminism samt kopplingen mellan naturfolk som 

ociviliserade och kulturfolk som civiliserade, där klimatet och naturen antogs 

spegla människornas inneboende egenskaper. Det överensstämmer också 

med Lena Olssons resonemang om att svenska geografiläroböcker likställde 

kulturfolk med civiliserade och naturfolk med ociviliserade.311 Finnarnas 

beskrivna perifera boplatser antyder en låg kulturell nivå, medan tecknen på 

civilisation och kultur kopplas till svenskarna.  

Kontextuell transformering av finska egenskaper 
Periferin och marginaliserandet är tydligt även där finnarna beskrevs som ett 

tillskott gällande uppodling och arbete, då de målades upp som perifera i val 

av boplats. Finnarna skildrades således genomgående som geografiskt 

perifera och marginaliserade, men också kulturellt och socialt lägre stående, 

detta genom formuleringar rörande finnars seder i kontrast till svenskars 

kultur. Innebörden av den allmänna föreställningen av de envisa och 

ihärdiga finnarna kan sägas ha förändrats under historiens gång. I 

beskrivningarna av finnarna under den gemensamma tiden användes 

egenskaperna för att visa hur tappra och trogna de var gentemot Sverige. De 

beskrevs som broderfolket som alltid ställde upp.312 I beskrivningar av tiden 

efter 1809 gled egenskaperna alltmer över till att bli negativa genom 

beskrivningar av brist på svenskkunskaper hos den finska befolkningen i 

Sverige. Även formuleringar om att finnar envist höll fast vid gamla seder, 

                                                             
309 Nordisk familjebok. 1885, s. 238, digitaliserad: <http://runeberg.org/nfai/0125.html>, Nordisk 
familjebok. 1911, s. 226, digitaliserad:< http://runeberg.org/nfbo/0129.html>  
310 Bergsten, Goës & Ramsjö II 1924, s.13.  
311 Lena Olsson (1985) s. 112-123 
312 Wiberg 1867 och 1870, Odhner 1870, 1875 och 1891, Åberg 1870, Wendell 1884, Bergström 1898, 
Liljeholm & Gardell 1898 och 1899, Rydfors 1908 och författarlös 1882. 

http://runeberg.org/nfai/0125.html
http://runeberg.org/nfbo/0129.html
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uråldrigt jordbruk och finskt språk förekom.313 Beskrivningarna av finnar 

passade inte längre in i den svenska mallen, finnarna fick egna intressen och 

kunde hävda dem, vilket ledde till en förändring i sättet att skriva om finsk 

etnicitet ur det svenska perspektivet.  

De stereotypiserade envisa och ihärdiga finnarna reproducerades till 

synes ohämmat, kanske på grund av det ursprungliga accepterandet av 

finnarna själva. Beskrivningen passade bra in i det äldre svenska narrativet, 

men när den trögt gående försvenskningen skulle skildras vändes den 

positiva envisheten till någonting negativt. Reproduktionen av den finska 

envisheten kan sägas vara ett faktum, men innebörden och betydelsen av 

begreppen genomgick en kontextuell transformering. 

Mönstret att i äldre historia beskriva finsk envishet som positiv före 1809 

men negativ efter, är ett mönster som ses inom läroböckerna. En 

stereotypiserad finsk etnicitet som envis stod fast men den kontextuella 

förändringen påverkade innebörden och betydelsen från uthärdig och tapper 

till gammalmodig och perifer. Reproduktionen blev således indirekt 

transformerad genom kontexten. 

  

                                                             
313 Bergström 1907, s.56, Bergström 1928, s. 70. 



 

75 
 

7. Svensk etnicitet i läroböcker 
 

Studiens svenskar var före 1809 en enhetlig grupp svensktalande i 

kungariket Sverige. Efter freden i Fredrikshamn skildes Finlands svenskar 

från Sverige och de blev en minoritet i Storfurstendömet Finland och i det 

finländska nationsbygget. I Sverige fortsatte svenskarna att vara i klar 

majoritetsställning.  

Svenskarna i Finland 
Svenskarna i Finland beskrevs i bestämd form i olika sammanhang genom 

historien. Detta till skillnad från de mer informationsliknande 

beskrivningarna av finnarna i Sverige såsom ”I norr bo…” eller ”Där finns…”. 

I de finlandssvenska läroböckerna framställdes svensktalande som en 

självklar del av Finlands befolkning. Förklaringsbehovet av svensk existens i 

landet var mindre, då läroböckerna var skrivna för finlandssvenskarna. 

Erövring och bosättning 
Båda ländernas historieläroböcker beskrev när svenskarna och finnarna 

bosatte sig i det som idag är Finland. Historieböckerna baserade den svenska 

dominansen i Finland på att finnarna vid tiden för korstågen saknade lag, 

rätt och ordning, vilket gjorde dem sårbara och lätta att erövra, medan 

geografiboksförfattarna snarare sökte förklara svenskarnas dominans genom 

ras, stam och medfödda egenskaper. 

Svenskarnas tidigaste existens i landet förklarades lite olika i 

läroböckerna, något som kan tyckas rörigt och motsägelsefullt. Dock beror 

det på att svenska bosättningar anlades, dog ut, fylldes på från Sverige och 

blandades upp med andra svenska och finska bosättningar.  Tidpunkterna 

när de olika svenska bosättningarna grundades i Finland varierar därför. En 

del författare menade att Finland befolkats av svenska bosättare sedan 

”urminnes” eller ”uråldriga tider”314, andra beskrivningar rörde ”stenålder”, 

”bronsålder” och ”äldre järnålder”315, ”hednatiden”316, ”vikingatiden”317 eller 

menade att ”Birger Jarls kämpar stannade”318. Det alla var eniga om var att 

svenskar bodde och hade bott i Finland länge och att de främst bott på 

Åland319 och i skärgården och längs kusterna i Österbotten, Nyland och 

                                                             
314 Nordmann 1905, Vest 1906, Soininen & Noponen I 1912, Nordmann 1920, 1928, Ottelin 1926, Larsson 
1922, Greiff/ Bergström 1935, Nordin II 1924, Soininen & Noponen I 1921.  
315 Wichmann 1908, Schybergson 1939. 
316 Magnusson 1897, s.4. 
317 Nordmann 1905, Vest 1906, Wichmann 1908, Nordmann 1920, 1928 
318 Nordmann 1920, 1928 
319 Magnusson 1897, s.4, Nordmann 1905, s.8-9, Vest 1906, s.9, Hult & Nordmann 1900, s.26, Höjer 1897, 
s.41, Lindholm 1898, s.16 
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Egentliga Finland320, samt under senaste tiden i städerna. Tidpunkterna för 

de svenska bosättningarna varierade, vilket bottnade i att det var 

omdiskuterat i den finländska nationella historieskrivningen.  

Att belägga hur tidigt den svenska befolkningen bosatte sig i Finland var 

viktigt utifrån ett berättigande till existens i landet men också för att förklara 

Sveriges rätt att vid korstågen försvara de svenska kristna i Finland. Att hela 

Finland erövrades kan tolkas som att kuva hedningar i förebyggande syfte, 

samt för att utöka kyrkans makt för att skydda de kristna där.  

Svenskarnas erövrande av Finland skildrades i svenska historieläroböcker 

som en tjänst och en god gärning gentemot Finland.  Finnarna beskrevs i 

läroböckerna som hedningar och vildar innan svenskarna kom till landet, 

och legitimerar svenskarnas erövring av området genom risken att finnarna 

annars skulle fallit under Novgorods, senare Rysslands maktsfär. Alla 

studiens svenska historieböcker tog upp erövringen av Finland, kallade dem 

finska korståg och lyfte fram Erik den Heliges starka kristna tro och hur 

ljuset av bildning genom kristendom, lag och rätt spred sig i svenskarnas 

fotspår. Svenska läroböckers samlade bild av svenskt inflytande i Finland 

beskrevs genomgående i positiva ordalag. Det svenska inflytandet i Finland 

beskrevs mer ingående och detaljerat i de svenska läroböckerna än 

skildringarna av finnarna i Sverige. Därigenom kan slutsatsen dras, att 

svenskt inflytande, språk och befolkning i Finland var viktigare för svenska 

läroböckers historieskrivning än att den finsktalande befolkningen i Sverige. 

Det visar på att annan etnicitet än svensk synliggjordes vid erövring, men 

osynliggjordes inom moderlandet.  

Även de finlandssvenska läroböckerna skildrade, rörande den äldre 

historien, en relativt positiv berättelse av Sverige och svenskar. Den senare 

historien skildrade dock med besvikelse från finlandssvenskt håll. 

Besvikelsen skildras främst i sammanhang av rikssvensk överhöghet, samt 

vid brist på hjälp från Sverige vid krig och ryska anfall, det senare gällande 

kriget 1809. Svensk svekfullhet och Gustav IV:s inkompetens i och med den 

uteblivna hjälpen från Sverige vid det ryska anfallet berättas i de 

finlandssvenska historieläroböckerna.321 Att Sverige skulle kunnat anstränga 

sig mer för den finska rikshalvan under kriget 1808-1809 ses tydligt i den 

finlandssvenska kontexten. Indirekt antyds därigenom Sveriges skuld för det 

ryska övertagandet av Finland och därigenom också finlandssvenskarnas 

skilsmässa från moderlandet Sverige. De finlandssvenska läroböckerna 

                                                             
320 Magnusson 1897, s.4, 9, Lindholm 1898, s.16, Nordmann 1905, s.16, Vest 1906, s.9, Wichmann 1908, 
s.18, Hult 1896, s.43, Hult & Nordmann 1900, s.26, 48, Celander 1907, s.70, Almquist 1909, s.73, A.G. 
Lundborg 1911, s.82 Magnusson 1897, s.9, Nordmann 1905, s.8-9, 16, Vest 1906, s.9, 28, Hult 1896 s.43, Hult 
& Nordmann 1900, s.26, 48, Höjer 1897, s.41. Hult & Nordmann 1900, s.26. 
321 Melander 1868, s 140, 1871, s.146-147, Koskinen 1873, s.558, Nordmann 1892, s.80, 1905, s.125, 1920, 
s.87, Soininen & Noponen II 1912, s. 103-104, 1922, s.94, Ottelin 1926, s.143. 
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redovisade också i större utsträckning årtal och tidpunkter för domstolars 

och hovrätters införande och grundande.322 

Finlandssvenskar: nylänningar, ålänningar och 
österbottningar 
De finlandssvenska läroböckerna visade en tydlig skiljelinje mellan svensk 

och finsk etnicitet i Finland. Beskrivningarna av Finlands svenskar förhöll 

sig ofta till den finska majoritetsbefolkningen. Finlandssvenskarnas 

utseende och egenskaper ansågs av Sohlberg:  
 

[...] skilja sig mycket från den finska befolkningen. Hos dem 
återfinnas många drag hvilka påminner om deras skandinaviska 
förfäder. De äro välväxta samt ha regelbundna anletsdrag. Hårets 

och ögonens färg är vexlande.323  

 

Formuleringen visar hur finlandssvensken knöts till svensk etnicitet och 

samtidigt tog avstånd från finnarna, detta genom utseendet. Svenskarnas 

skandinaviska utseende var dock mer lika än deras inre egenskaper. Hult 

skrev att: 
 

Äfven de från Sverige inflyttade stammarne äro ganska olika 
hvarandra. Till utseendet ega de dock stor likhet. De äro högväxta 
och smärta. Deras ansikten äro aflånga och rundade, med lång, rak 
näsa, mörkblå eller bruna ögon, brunt lockigt hår och stark 
skäggväxt. Deras hy är ljus med rosiga kinder. Till lynnet likna de 
karelarne, men äro ihärdigare, sparsammare och mera 
förtänksamma. De sätta värde på renlighet och prydlighet. De vilja 
gärna taga efter främmande seder. De älska nöjen och sjunga gärna; 

deras sånger äro korta och glada visor.324  

 

Hults utseendebeskrivning skildrade en frisk stam, välväxt med rosiga 

kinder, renliga och prydliga, och skillnaden mot finnarnas beskrivna 

utseende och inre egenskaper är tydlig. Avståndstagandet till finnarna ses 

inte lika markerad som i Sohlbergs beskrivning. Hult utgick istället från finsk 

etnicitet som utgjorde referensramen, här exemplifierad av karelaren. 

Intressant är att just karelaren och inte tavasten utgjorde utgångspunkten 

men kanske steget mellan tavast och svensk ansågs alltför långt. Karelaren 

som tidigare beskrivits som språksam, livlig och glad låg närmare det som 

ansågs vara svenska egenskaper. Dessutom var karelarnas runsånger 

ursprunget till Kalevalaeposet,325 och således var karelarna den enda av de 

                                                             
322 Nordmann 1920, Soininen & Noponen I 1921, II 1922, Mickwitz 1924, Ottelin 1926, Nordmann 1928. 
323 Sohlberg 1900, s.18. 
324 Hult 1896, s.42. 
325 Elias Lönnrot samlade in runsånger och skrev fritt utifrån dem Kalevalaeposet som anses vara ett finskt 
nationalepos. 
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finska stammarna som i finländsk kontext lyfts fram som eventuell 

kulturbärare.326  Sohlbergs beskrivning av svenskarna var att de var ”[...] 

lifligare och mindre inåtvända än finnarne. Frihetskänslan är starkt 

utpräglad hos alla.”327  

Att oproportionerligt många svenskar i Finland innehade betydande 

samhällspositioner och god ekonomi förklarades av Lagerblad genom att 

svenskarna var ” [...] arbetsamma och sparsamma, varför de vanligen nå ett 

visst välstånd.”328 Även svenske Nordin var inne på samma tankegång då 

han skrev att finlandsvenskarna ”Trots sitt fåtal i förhållande till finnarna ha 

de dock genom sin större begåvning haft stort inflytande i landet”329. Citaten 

kan ses vara anmärkningsvärda i sitt sammanhang med tanke på de 

historiska styrkeförhållandena i Finland. De högre svenska stånden torde 

nått sina ekonomiska fördelar på andra sätt än genom sparsamhet, då 

karriärmöjligheterna var stängda för icke-svensktalande före 1863.  

Många beskrivningar av svenskarna i Finland gjordes genom en 

uppdelning av svenskarna inom landet; nylänningar, ålänningar och 

österbottningar, vilka kan ses som geografiska grupper utan annan 

stamkoppling än svensk.330 Den svenska grupp som ses minst 

förekommande i läroböckerna är nylänningen, vilket kan ha sin grund i att 

”Nylänningen är lugn och eftertänksam som hans granne tavasten”.331 

Kanske ansågs nylänningen alltför lik de finska stammarna för att ges något 

större utrymme i läroböckerna.  

Ålänningarna däremot, nämndes ofta och i flera sammanhang. Denna 

svenska grupp som var bosatt i åländska skärgården mellan Sverige och 

Finland beskrevs som ” [...] praktisk och artig som hans granne svensken”.332 

Orsaken till detta motiverades genom beskrivningen att ålänningen stod i 

”[...] liflig beröring med det gamla moderlandet, och är därför mest lik sina 

slägtingar i vester.”333 Här beskrevs också det gamla moderlandet vara 

Sverige och inte Finland. Av svenskarna i Finland kan ålänningen ses som 

den mest svenska, nästintill såsom tavasten ansågs vara den äkta finnen. Om 

ålänningarna skrevs det också att de var ”[...] till växten resligare än Finlands 

övriga svenskar. De äro hyfsade och städade till sitt yttre och glada till 

                                                             
326 Se till exempel Hult 1896, s.41 
327 Sohlberg 1900, s.18 
328 Lagerblad 1919, s. 20, 1921, s.20-21. 
329 Nordin II 1924, s.18. 
330 Jämför med de ursprungliga finska stammarna som senare skapar den finska stammen. Gällande de 
svenska grupperna är stammen svensk, men de delas upp utifrån sin geografiska hemvist och påverkas 
således olika av skilda klimat, boplatser och grannar. Finnarna ansågs ha skapats ur flera ursprungliga finska 
stammar, medan svenskarna var svenskar från början, men genom yttre geografiska påverkansfaktorer 
utvecklats till flera grupper. 
331 Hult 1896, s.42. 
332 Hult 1896, s.42. 
333 Sohlberg 1900, s.18. 
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lynnet.”334 Ålänningen beskrevs som stark, livlig och glad. Den tidigare 

nämnda svenska frihetskänslan ansågs ” [...] starkt utpräglad hos alla, mest 

dock hos österbottningen, som äfven har det oroligaste lynnet och är 

beryktad för sin stora reslust.”335 En oro och ombytlighet gällande både resor 

och hembygdskärlek skildrades och österbottningen ansågs dessutom ” [...] 

orolig och hetsig som hans granne qvänen.”336 Österbottningens hetsighet 

och oro tolkas både som sprunget ur svenskt vikingalynne och frihetskänsla, 

men också orsakad av kontakter med finska nomadstammar. 

Läroböckerna satte således finlandssvenskarna i kontrast till den finsk-

ugriska stammen och en markering bort från finnarna ses tydligt. Trots det 

antyds en viss påverkan från finska folk beroende på geografisk hemvist. 

Utifrån ett rasbiologiskt resonemang där det ansågs att en ras inte kan 

blandas bort, blir grannskapet intressant.337 När läroböckerna beskrev den 

dagsaktuella befolkningen nämndes bara grannen, men i skildringar av de 

tidigaste bosättningarna blandades svenskar med finnar eller andra folk. I 

beskrivningarna av nylänningar och österbottningar nämndes inte alltid helt 

positiva drag som svenskarna fått genom sina grannar. Om det gjorts via 

grannskap eller genom blandning av folk nämns inte, men vi kan utgå ifrån 

att även om det säkert var vanligast att gifta sig inom sin språkgrupp uppstår 

kärlek och relationer överallt.  

De mest intensiva egenskapsbetonade beskrivningarna av både finnar och 

svenskar i den finlandssvenska kontexten uppkom åren runt sekelskiftet. 

Efter ett par decennier avtog de, även om de delvis bestod minskades 

detaljerna. En klar stereotypisering ses runt sekelskiftet, men 

reproduktionen är inte konstant genom tidsperioden. 1860-1880 bjöd inga 

detaljerade beskrivningar och en transformering gjordes således på 1890-

talet för att återigen transformeras runt 1920-talet.  

Svenskarna i Sverige 
Sveriges svenskar beskrevs vid tiden vara ordningssamma, kloka och 

rationella, samt som moderna, konfliktundvikande, och kompromissvilliga. 

Dessutom följde svensken vikingens handlingskraftighet.338 Även begrepp 

som neutrala, välmående och framgångsrika börjar under 1900-talet 

förknippas med nationen Sverige.339 

                                                             
334 Sahlberg 1929, s.52. 
335 Sohlberg 1900, s.18.. 
336 Hult 1896, s.42 Här ska qvänen tolkas som det nomadiserande finska folk som då levde i Österbotten och 
som genom historien drivits norrut och idag lever i Nordligaste Finland och Nordnorge. 
337 Rasblandning rekommenderades inte enligt rasbiologin. En ras ansågs in kunna blandas bort, utan 

istället uppkom halvblod, bastarder och blandraser. (Herman Lundborg (1927) s.10-11) 
338 Billy Ehn, Jonas Frykman & Orvar Löfgren (1993) s.138-140. 
339 Max Engman (1996) s.16. 
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Båda ländernas läroböcker beskrev svenskarna i äldre tid utifrån den 

gamla krigiska andan från vikingatiden. Den äldre svensken illustrerades 

som rå och grym, dock klok. Vikingarna skildrades som vilda och fria 

varelser som levde och handlade som de önskade. Finlandssvenske Ottelin 

nämnde att orsaken till kung Birgers fridslagar var att ”Svenskarna voro 

ännu ett rått och våldsamt folk”340 något som visar på att svenskarna har 

utvecklats och att just svenskarnas sinne för lag, rätt och ordning, här 

illustrerat av fridslagarna, rådde bot på de gamla våldsamheterna. Längre 

fram i historien fick vikingalynnet och äventyrslustan betydelse genom 

fredliga bedrifter, och eftersom friheten var grundläggande blev försvaret av 

denna frihet inneboende i svensken. Allteftersom förändrades 

föreställningen av svensken som den råa vikingen och ersattes helt av 

rättrådighet. Beskrivningarna lyfte fortfarande fram starka män som 

krigade, men mer och mer beskrev svenska läroböcker att orsakerna till krig 

vara svenskens rättrådighet och godhet. Beskrivningar av korstågen 

illustrerar detta där hotet från det grymma Novgorod, samt skyddet av 

svenska bosättningar, beskrevs orsaka att svenskarna gav sig iväg österut för 

att sprida kristendom, lag och ordning. 

Ett annat målande exempel på det goda och frihetsälskande svenska 

folket var från beskrivningen av Sverige som stormakt under 1600-talet. Här 

illustrerade Odhner både Sveriges geografiska storhet, men också 

svenskarnas storhet som härskare: 
 

På den tiden bodde det 2 ½ millioner människor i hela det svenska 
riket. Endast hälften av dessa voro svenskar [...]. De andra voro 
tyskar, finnar o.s.v. Dessa främmande folk lydde gärna under 
Sverige, ty svenskarna förtyckte dem ej, utan voro rättvisa och ville, 

att alla skulle ha det bra och vara fria människor.341  

 

Överhuvudtaget andas läroböckerna en stark tillit till svensken som 

organiserad, ordningsam, rättrådig, klok, kulturell och god, samt viktiga för 

hela världen, ibland nästan som ett nav i världens centrum. Sverige tog också 

på sig rollen som ordningsmakt och att ha infört lag, rätt och organisation i 

Finland.342 Vidare har berättelser som illustrerar svenskarnas utveckling 

från krigare till kulturfolk återfunnits i empirin. Fokus låg på nutid, men 

med en historisk återblick i beskrivningen om att: 
 

[...] svenskarna äro ett kraftfullt, gladlynt och gästvänligt folk. De 
hava förr gjort sig kända som tappra krigare. Nu hava de länge levat i 
fred och därunder förkovrat sig i bildning och välstånd. Bland dem 
hava betydande vetenskapsmän, uppfinnare, skalder och konstnärer 

                                                             
340 Ottelin 1926, s. 33. 
341 Odhner/Westman 1919, s.95. 
342 Brandell 1921 s. 226, Grimberg 1936, s. 239, Morén 1937, s.205. 
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uppstått. För sitt artiga umgängessätt och sin benägenhet för yttre 

ståt hava de blivit kallade ’nordens fransmän’.343  

 

Skildringen kopplade perioden av fred till möjligheterna till förkovran i 

bildning och välstånd, vilket ledde till kultur och en annan slags respekt än 

krigiska erövringar. Detta beskrevs svenskarna ha lyckats med till den grad 

att de kallats Nordens fransmän, en beskrivning som tydligt illustrerar 

svenskarnas inflytande och bildning. Lagerblad skildrade att svenskarna 

tillvaratagit sina medfödda egenskaper och anpassat dem efter rådande 

samhällsklimat. Medhåll, om även något mer lågmält, gav Hedvig Sohlberg 

som skrev att svenskarna var ”[...] ett lifligt och artigt folk med god 

bildning”.344 Beskrivningarna av svenskarna var relativt onyanserade och 

självgoda, endast Sahlberg lade in en liten brasklapp när han menade att: 
 

Många, men ingalunda alla svenskar och norrmän ha den nordiska 
rasens egenskaper: hög, reslig växt, avlångt ansikte, frisk, ljus hy, 
röda kinder, blå ögon och ljust eller brunaktigt, vågigt hår samt 

själsegenskaperna sanningskärlek och handlingskraft. 345  

 

En viss möjlighet till undantag lade Sahlberg in här, även om den inte direkt 

nyanserar bilden. Han utgick från sin beskrivna bild av finlandssvensken när 

han hänvisade till den nordiska rasens egenskaper. Utifrån de beskrivningar 

som läroböckerna sammantaget gav kan svensken sägas varit artig och livlig, 

handlingskraftig och ägandes sanningskärlek, en smickrande beskrivning. 

Bilden av svenskarna har således förändrats från äldre historia till modern, 

från hedniska vildar till ett bildat kulturfolk beskrivet som Nordens 

fransmän. Det genomgående svenska draget är en stark kärlek till frihet och 

svenskarna ansågs, enligt den svenske folkskoleinspektören och 

regementspastorn Carl Fredrik Pettersson, ha ”[...] utmärkt sig för redlighet, 

tapperhet, kärlek till frihet och aktning för menniskorätt”346. Just kärleken 

till frihet är ett undertema i de svenskspråkiga läroböckernas framställning 

av svenskheten.  

Att göra det finlandssvenska svenskt 
I svenska läroböcker återfinns flera exempel på när finländska bragder lyftes 

fram som svenska. Medfödda rasegenskaper, etnicitet eller språk lyftes fram 

som orsaker till den finländska bragden, beskrivningen eller händelsen. 

Grimberg förklarade exempelvis Nordenskiölds äventyrliga färder och 

upptäckt av Nordostpassagen med att: 
 

                                                             
343 Lagerblad 1919, s. 48 och Lagerblad 1921, s. 49. 
344 Sohlberg 1900, s.63. 
345 Sahlberg I 1929, s. 34. 
346 Pettersson 1871, s.50-51- 
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Vikingalynnet och äventyrslusten sitta djupt i svenskens sinne. 
Aldrig skulle ett så litet folk som vårt ha spelat en sådan roll i 
historien, om det icke varit så, att vi alltid längtat att pröva okända 

öden.347  

 

Nordenskiöld var född och uppvuxen i en svenskspråkig finlandssvensk 

familj i Finland. Som vuxen uttalade han sig oförsiktigt om Rysslands 

överhöghet och tvingades därför lämna Finland. Han flyttade till Sverige som 

25-åring.348 I svenska läroböcker tillskrevs Nordenskiöld ofta svensk 

etnicitet och upphöjdes som en av de som på ett fredligt sätt spred det 

svenska namnet över världen. Enligt de svenska beskrivningarna av 

Nordenskiöld skulle han inte kunna gjort de stora resor han gjorde om han 

inte haft de aktuella egenskaperna, och skulle därmed inte ha upptäckt 

Nordostpassagen. Här betonades det svenska etniska arvet hos Nordenskiöld 

och de svenska egenskaperna vikingalynne och äventyrslusta bekräftades 

genom Nordenskiölds upptäcktsresor. Runeberg och Topelius är andra 

exempel på när etnicitet och språk beskrevs före nationell tillhörighet. De 

båda finländska författarna beskrevs i de svenska läroböckerna 

genomgående som de största skalderna på ”[...]svenskt språk och tillhör 

därför [...] den svenska kulturen.”349. Att det svenska språket ansågs som 

överlägset det finska tydliggjordes här, likaså att språket tillhörde etniciteten 

och delvis också nationen.  

Det var endast i dessa sammanhang finländare nämndes i svenska 

läroböcker efter 1809 och de beskrev Runeberg, Topelius och Nordenskiöld 

som svenska hjältar och kulturbärare och kopplades till svenska 

folkegenskaper eller det svenska språket. Även att Finland efter 

självständigheten ibland inräknades till Norden beskrevs i svenska 

läroböcker bero på Sverige och den gemensamma svensk-finska historien. 

Om Finlands skrevs att ”[...] ännu räkna vi det till Norden. Det beror kanske 

till en del därpå, att det bor många svenskar i Finland.”350  

Tydligt blir också att den etniska tillhörigheten hos svenskarna 

överskuggade läroböckernas beskrivningar av nation. Finlandssvenskarna 

beskrevs som mer etniskt svenska än nationellt finländska, trots att de bodde 

i Finland. Deras förfäder kom från Sverige och hade varit med och skapat lag 

och ordning i Finland och nu kopplades de själva till svensk kultur och 

bildning. De bara råkade bo i den delen av Sverige som tillföll Ryssarna 

1809. 

                                                             
347 Grimberg 1923, s. 330. Se även Grimberg 1935, s.302 
348 Nordic Authors. Nätbaserat via Runeberg.org. <http://runeberg.org/authors/nordskad.html> Se även 
bilaga 2. 
349 Brandell 1921, s.271. Se även Runeberg eller Topelius nämnas i Höjer 1885, s.170, 1897, s.175. Odhner 
1891, s.234, Larsson 1898, s.126, Rosenborg 1920, s.302, Grimberg 1923, s.321, 1935, s.297. 
350 Bergsten, Goës & Ramsjö II 1924, s. 12. 
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Svenskarna som norm 
Skillnaderna i beskrivningarna av de två svenskspråkiga grupperna hängde 

ihop med deras olika kontext. Att svenskarna i Sverige inte såg behovet att 

markera vad som ansågs svenskt eller finskt i läroböckerna på grund av sin 

stora majoritet är tydligt. Svenskarna i Sverige var således inte lika ingående 

beskrivna som finlandssvenskarna. De gavs inte heller en referensram i 

motsättning till exempelvis finnar. Utseendemässigt var beskrivningarna i 

stort sett frånvarande, en intressant skillnad i jämförelse med den 

finlandssvenska kontexten. I Sverige verkar det ha räckt med att beskriva 

finnarnas avvikande utseende. De övriga ansågs tillhöra normen ”Vi” och 

behöver inte förklaras närmare. Svenskheten beskrevs mer som ett större 

narrativ än utifrån specifika egenskaper. Det är tydligt att Sveriges svenskar 

inte såg något behov av att definiera sig själva. De finlandssvenska 

författarna lade däremot stor energi på att definiera dessa gränser. 

Gränserna målades upp både gentemot finnarna i Finland, och mellan de 

olika svenska grupperna. Variationer inom grupperna lyftes fram för att 

illustrera nyanser och påverkan genom grannar. Att svenskarna i Sverige 

också beskrevs i den finlandssvenska kontexten kan bero på en vilja att knyta 

an till Sveriges svenskar.   

De svenska läroboksförfattarnas upplyftande av Finlands svenskars 

bidrag till utveckling och kultur var en tydlig markering om att 

finlanssvenskarna i dessa sammanhang identifierades etniskt före nationellt. 

Det fanns dessutom något att vinna för hela den svenska etniska gruppens 

anseende genom att göra denna koppling. Här kan en återkoppling göras till 

beskrivningarna av finnar i tidigare kapitel, där finnarna beskrevs som 

idkare av seder och traditioner, samt var tröga och envisa, medan 

svenskarna målades upp som kulturbärare, bildade och som Nordens 

fransmän. En tydlig gränsmarkering drogs upp inom kulturen mellan de två 

etniska grupperna, det tröga ociviliserade naturfolket och det bildade 

civiliserade kulturfolket. De framsteg Finland gjorde och hade gjort genom 

historien, oavsett om det gällde lagar, regler, kristendom, litteratur eller 

upptäckter, kopplades till svenskar, oavsett nationell tillhörighet.  

Svenskheten och den svenska etniska tillhörighetens framlyftande hos 

finlandssvenskar kan illustrera hur etnicitet gavs större tyngd än nationell 

identitet. Ovanstående bekräftar vad Ingmarie Danielsson Malmros 

beskriver i sin avhandling, att läroböcker från 1930-talet visade på en 

nationalistisk berättelse som genomsyrade historieskrivningen. Hon menar 

att egenskaper som beskrivits som etniskt svenska lyftes fram som orsaker 

till personers positiva handlingar genom historien.351 

                                                             
351 Ingmarie Danielsson Malmros (2012) s.394. 
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Denna studie bekräftar detta mönster även före 1930-talet. Svenska 

egenskaper och etniskt svenskt arv ses som positiva påverkansfaktorer på 

individers agerande och i denna studie ses finlandssvenskar agera tack vare 

att de är etniskt svenska. Vikten av att betraktas som bildat kulturfolk vägde 

tungt vid beskrivningarna av det egna. Här ses ett användande av 

rättvisepatos och frihetslängtan som stereotyp men med olika kontextuella 

transformeringar beroende på nuets krav på historien. Aktningen för 

människorätt finns representerad i läroböcker redan 1871 och är sedan 

genomgående i svenska läroböckers historieskrivning. 
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8. Språkkonflikternas och 
minoritetspolitikens inverkan på 
läroböckerna 

 

Ländernas språkkonflikter, samt den politiska hållningen till minoriteterna 

påverkade samhällsdebatten och synen på finsk och svensk etnicitet i de 

båda länderna. Nationalismens språkfokus påverkade minoritetspolitiken 

gällande hur minoriteterna språkligt skulle assimileras och integreras i 

ländernas majoritetsbefolkningar. Detta visade sig också i de svenska och de 

finlandssvenska läroböckernas beskrivningar av etnicitet och historia.  

Finlands språkstrider, fennomani och 
svekomani 
Språket har haft stor betydelse för Finlands nationella identitet och i mitten 

av 1800-talet uppkom en kamp om vilket språk som skulle användas som 

administrationsspråk i Finland, det traditionella språket svenska, eller 

majoritetens språk, finska. Den nationalistiska utgångspunkten var att en 

nation krävde ett nationellt språk och enligt ett fennomanskt synsätt torde 

finskan vara det egentliga modersmålet.352 Som en del av språkstriden växte 

två politiska grupperingar fram; fennomaner som hävdade det finska 

språkets rätt, och svekomaner som företrädde svenskan. År 1863 

undertecknades en språkförordning där Finland under en tjugoårsperiod 

skulle införa även finska som förvaltningsspråk. Direktkontakten med 

befolkningen skulle vara finska, men det interna språket skulle fortsatt vara 

svenska. År 1884 var språkförordningen genomförd och två år senare kom 

ett tillägg från tsaren om att ämbetsverken själva fick välja huruvida de ville 

använda sig av svenska eller finska som internt språk, vilket innebar att 

finskan i sig, men också den politiska gruppen av fennomaner, växte i 

styrka.353  

Alla fennomaner såg dock inte Finland som bestående av två folk, utan 

som ett folk; Finlands folk. Det betraktades som en historisk olycklighet att 

en del av dem talade svenska. Dock ansågs ett nationellt språk vara grunden 

och nödvändigheten för en stark finländsk nation, därav den fennomanska 

hållningen.354  För många finnar sågs Ryssland som den tydliga historiska 

fienden som fruktades, medan den gemensamma historien med Sverige och 

det svenska språkets inflytande i Finland hade fått en något annan betydelse. 

Sverige ansågs som en slags vänligare sinnad fiende, en frände i väst, men 

                                                             
352 Sten Högnäs (1995) s.22. 
353 Eino Jutikkala & Kauko Pirinen. Den finska historien. Fjärde omarbetade upplagan. (Lund 1973) s.125-
131. 
354 Karl-Olov Arnstberg (1989) s.228. 
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ändå ett hot, framförallt när svenskheten befunnit sig inom Finlands 

gränser. Det var inte Sverige i sig som sågs som hotfullt, det var 

finlandssvenskarnas koppling till nationen Sverige som ansågs utgöra 

hotet.355 Under 1900-talets två första decennier utvecklades språkfrågan till 

en nationalitetskamp där rasbiologi användes för att definiera finnar och 

finlandssvenskar. Finlandsvenskar började ifrågasättas när de definierade 

sig som finnar och de urskiljdes också från de andra finska nationella 

minoriteterna, judar, romer, tatarer, samer och ryssar i och med att de 

genom att tala svenska ansågs vara lojala Sverige. Vissa menade till och med 

att de var femtekolonnare som skulle försöka att hjälpa Sverige att 

återerövra Finland.356 

Svekomanin uppkom som en motreaktion på fennomanin och de finsk-

nationella strävandena. De hävdade att det svenska språket, svenskarnas 

kultur och det svenska bidraget till Finland inte fick förkastas eller 

förringas.357 Upplevelsen av att den svenska traditionen i Finland var 

negligerad, hotad och oönskad genom fennomanernas önskan om en 

helfinsk nation. Det fick dem att agera. Argument gällande bland annat 

legitimerande av svenskarnas existens i landet samlades.358 Svekomanerna 

agerade politiskt, men kraften i engagemanget blev mest koncentrerat i 

kustbygderna och de förhöll sig relativt ointresserade av mindre svenska 

språkområden i inlandet. Detta ledde i en förlängning till att de svenska 

grupperna i inlandet minskade och svenska språket decimerades efter 1902 

till att bli en privat angelägenhet inom familjekretsen i inlandet, medan de 

bibehöll sin officiella status inom de svenska grupperna i de finska 

kustbygderna.359  

De finländska språkstriderna och fennomanernas agerande kom även att 

påverka Sveriges minoritetspolitik, opinion och även svenska läroböcker. I 

Sverige sågs hotet från Ryssland som en orsak till att påskynda 

försvenskningen av norra Sveriges finsktalande.  

Språkstrider i finlandssvenska läroböcker  
Språkstriderna och relationen mellan fennomaner och svekomaner beskrevs 

i läroböckerna på olika sätt. Först och främst visades exempel på skillnader 

mellan de två språkgrupperna och hur direkta problem mellan dem 

utvecklades.360 Här är det viktigt att även se till beskrivningar av det finska 

                                                             
355 Ainur Elmgren (2008) s.284-287. 
356 Ainur Elmgren (2008) s.156, 285. 
357  Lars Huldén. ”Språk, litteratur och nationell identitet i Finland” s.81-100 i Paul Fogelberg (red) Finland 
mellan öst och väst. (Helsingfors 2011) s.83. 
358 Karl-Olov Arnstberg (1989) s.218. 
359  Lars-Folke Landgren ”En finskhetens spjutspets. Fredrik Polén och kampen om skol- och ämbetsspråket 
i S:t Michel i Kerstin Smeds (red). (1996) s.269-270. 
360 Nordmann 1905, s.27, 89, Vest 1906, s.20, 136, 140, 142, Wichmann 1908, s.142, 222, 228, 232, Soininen 
& Noponen II 1912, s.119, 120. 
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språkets framväxt i det svenskdominerade samhället före 1809. Då 

ämbetsmannaspråket traditionellt sett varit svenska, blev de finska 

strävandena för ett finskt skriftspråk en viktig kontrast till den svenska 

dominansen. Exempel på läroboksbeskrivningar av detta kan ses gällande 

finska språkets framväxt, finska bibelöversättningar och andra finska 

böckers författande.361 Många av dessa beskrivningar handlade om 1500-

talsbiskopen Mikael Agricola,362 och hans översättning av Nya Testamentet, 

hans finska ABC-bok och hans bönbok. Agricola ansågs som mycket 

betydande för finska språket genom sitt myckna författande, dessutom 

ansågs han vara en viktig kugge i finnarnas framtida bildning. 

Finlandssvenske Eliel Vest skrev: 
 

Genom Agricolas ifver fingo finnarna sålunda börja lära sig läsa och 
förstå Guds ord och andra af lifvets sanningar, De kunde med tiden 
blifva ett upplyst folk och delaktiga af det andliga ljusets 

välsignelse.363  

 

Agricola lade, enligt ovanstående, grunden för ett bildat finskt folk. Denna 

typ av nationella strävanden för det finska språket var väl skildrade i den 

finlandssvenska kontexten, men lämnades inget utrymme i de svenska 

läroböckerna.  

De äldsta exemplen på svensk-finska språkliga problem kan påvisas 

redan vid kristnandet av Finland på 1100-1200-talet, alltså vid tiden för de 

svenska korstågen. Det är klagomål över prästerna som hörs i läroböckerna 

”De flesta af dem kunde icke heller finska språket och hade redan därför 

svårt att göra sig förstådda af flertalet bland landet invånare”.364 I dessa 

sammanhang beskrevs det överhängande att lära sig finska för att kunna 

proklamera tron och den kristna läran. I och med att den svenska 

maktapparaten och organisationen växte och Finland började betraktas som 

en del av Sverige, blev svenskan det sammanhållande språket mellan västra 

och östra rikshalvan. Kungen och makten befann sig i Stockholm på svenska 

sidan av Bottenhavet och även kungarna verkade sakna möjligheter att 

kommunicera med de finska undersåtarna.  

Vest skrev om Gustav II Adolf att ”Han var den ende av våra svenska 

konungar, utom Johan den tredje, som förstod och även något talade finska 

språket.”365 För den finska befolkningen i början av 1900-talet måste det ha 

upplevts som ett problem eftersom det lyftes fram i de finlandssvenska 

                                                             
361 Magnusson 1897, s.20, Nordmann 1905, s.32, 50, Vest 1906, s.54, Wichmann 1908, s.28, 105, 106, 107, 
Soininen & Noponen II 1912, s.9-10. 
362 Magnusson 1897, s.20, Nordmann 1905, s.32, Vest 1906, s.54, Wichmann 1908, s.28, 105, 107, Soininen 
& Noponen II 1912, s.9-10. 
363 Vest 1906, s. 54. 
364 Vest 1906, s. 20. 
365 Wichmann 1908, s.142. 



 

88 
 

historieläroböckerna. Som kontrast till detta beklagades det i svenska 

läroböckerna att Karl XIV Johan366 aldrig lärde sig svenska, så att kungarnas 

språkkunskaper ansågs intressant är tydligt. 

Flera skildringar behandlade Johan Vilhelm Snellmans arbete367 från 

1863 då han genomdrev ”[...] en förordning, att finskan senast inom 20 år 

skulle vara jämbördig med svenskan vid alla domstolar och ämbetsverk.” 368 

Detta beskrevs som en orsak till finska språkets genomslag och som ett slags 

fortsättning på Agricolas arbete 300 år tidigare. Snellmans förordning var en 

seger för finskan i sig, men också ett steg mot självständighet, detta kan 

skönjas även i läroboksbeskrivningarna. Konsekvensen av 

språkförordningen var att finska skulle kunna användas som 

ämbetsmannaspråk i Finland, något som gjorde att konflikter mellan 

språken blommade upp. Dessa efterföljande strider beskrevs olika i 

läroböckerna, huruvida läroboksförfattaren antog det fennomanska eller 

svekomanska perspektivet. Wichmann gav sitt perspektiv på språkstriden 

när han skrev: 
 

Tvister om de bägge språken och deras berättigande uppkommo nu 
mellan ivrarne för vardera språket, svekomaner och fennomaner. De 
vållade väl mycken inbördes söndring och split, men klargjorde 
tillika de olika språkens och folkslagens, såväl svenskarnas som 
finnarnas, särskilda framtidsbehov samt framkallade bland vardera 
hänförda, till landets gemensamma nytta tävlande 

bildningsarbetare.369  

 

Här sågs striden som någonting positivt. Motståndarna beskrevs sporra 

varandra till snabbare utveckling och bildning. Beskrivningen var den 

svensksinnade lantdagsmannen Wichmann, som var en förgrundsgestalt 

bland Finlands svensksinnade under sin studietid som sammanföll med 

1870- och 1880-talens språkstrider. I striden mot fennomanerna, 

uppmanade Wichmann att finlandssvenskarna skulle hävda sin kultur och 

sitt kynne som germaner.370 I citatet ovan använde Wichmann språken som 

en förevändning att informera om att det även mellan folkslagen fanns 

skillnader i framtidsbehov. Kanske antyder han därmed att finnarna hade 

bildning kvar att skaffa, men han ser ändå inte helt negativt på 1863 års 

förordning.  

Wichmann menade att språkstriden inte bara gällde språk i Finland, utan 

även folkslag. Elis Lagerblad hade redan under 1870-talet kritiserat 

                                                             
366 Fransmannen Jean Baptiste Bernadotte. 
367 Vest 1906, s.136, 140, Wichmann 1908, s.228, Soininen & Noponen II 1912, s.119.  
368 Soininen & Noponen II 1912, s.119. 
369 Wichmann 1908, s. 228. 
370 Uppslagsverket Finland (red.) Margita Andergård. Schildts förlag Ab. Del 5. SUT-ÖVE. (Helsingfors 
2007) s. 383 Se även bilaga 2. 
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Zacharias Topelius för att han hävdade att Finland bestod av ett folk, medan 

han själv menade att det fanns tydliga skillnader mellan svenskar och finnar 

i Finland, något som också kom till uttryck i hans läroböcker.  Vest antog 

däremot Topelius bild och försökte gjuta olja på vågorna när han liknade 

Finlands två språk och folk vid en sammanvuxen björk: 
 

Två språk, svenska och finska, hafva talats här i landet sedan sekler 
tillbaka, liksom äfven tvenne stammar, en svensk och en finsk, lefvat 
här sida vid sida, kämpat och lidit tillsammans, brutit bygd och 
förkofrats i upplysning och välstånd. Svenskan var i äldre tider det 
härskande språket; det var styrelsens, ämbetsverkens och 
bildningens språk. Men, såsom vi sett, fick finskan småningom 
samma rättigheter som svenskan, och svensk och finne äro lika i 
detta land. De två äro ju också ett folk, de behöfva hvarandra, går 

den ena under, är den andra förlorad.371  

 

Vest markerade att Finland var ett land med ett folk innehållande två 

jämbördiga språk i beroendeställning till varandra. Soininen och Noponen 

skrev ett drygt halvsekel efter språkförordningen om Snellman att han: 
 

[...] satte värde på svenskt språk och svensk bildning. Men på den 
tiden tänkte man över huvud ej på att också den svenska 
befolkningens sak förtjänar vård och att vi ha en fosterländsk 

uppgift.372  

 

Soininen var, liksom Snellman, från en svensk familj men bytte sitt namn 

från Johnsson till Soininen så sent som 1907. Även om de var 

finskhetsvänner såg de båda värdet av sin bakgrund. Att Snellman inte var 

någon fiende av svenskan nämner även Ahti Konrad Ottelin i sin lärobok.373   

År 1919, stadfästes en ny regeringsform i det självständiga Finland, där 

både den  finska och den finlandssvenska befolkningens rättigheter  i ett 

språkligt perspektiv stärktes. Även i läroböckerna stod att ”Finska och 

svenska äro republikens nationalspråk.”374, ett citat som också återkom i 

läroböckerna375. Trots detta var språkfrågan inte löst eftersom 1920-talets 

finska nationalism, representerad av den äktfinska rörelsen, önskade en ren 

finskspråkig nationalstat. Den äktfinska rörelsen var som starkast under 

1920- och i början av 1930-talet. Under denna tid togs svensk namn på 

järnvägsstationer bort, det demonstrerades och svenskspråkiga gatuskyltar 

tjärades. De hätska motsättningarna mattades av något i slutet av 1930-talet 

och lugnades betydligt i och med Finska vinterkriget 1939-1940 där folket 

                                                             
371 Vest 1906, s. 142. 
372 Soininen & Noponen 1922, s.110. (Även Lönnrot sades uppskatta det svenska arvet i citatet) 
373 Ottelin 1926, s.158. 
374 Nordmann 1928, s.113. 
375 Se även Soininen & Noponen 1922, s.145.  
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enades mot Sovjetunionen. I det läget slöts också den så kallade 

språkfreden.376 Dessa mer fysiska uttryck av språkstriden nämndes inte i 

läroböckerna men tvåspråkigheten, kärleken till fosterlandet och vikten av 

att inte glömma det svenska arvet kommenterades av Soininen och 

Noponen: 
 

Väl är för de svenskatalande i detta land flertalets språk, finskan, ej 
modersmål. Men kärleken till modersmålet och kärleken till 
hembygden höra till fosterlandskärleken, som dem förutan saknar 
grundval. Först sådant, sedan kärlek till det hela. Och vi må minnas, 
vad allt svenskt samhällskick och svensk bildning betytt i detta 

land.377  

 

I allmänhet var de finlandssvenska läroboksbeskrivningarna gällande 

språkstriderna relativt uppdaterade och aktuella. De följde ofta rådande 

debatt och transformerades under perioden även om personliga åsikter 

återkom mellan böckerna, detta ofta som ett led av läroboksförfattarnas 

svekomanska eller fennomanska hållning. 

Språkstriderna i svenska läroböcker  
I Sverige beskrevs språkstriden annorlunda. Den första hänvisningen som 

återfunnits i empirin är Erslevs beskrivning av språksituationen i Finland.  
 

Det mest använda språket är nu finska, men hittills har svenskan 
mycket brukats i skrift och tryck [...] nu söka ryssarne få sitt språk 

mera användt.378  

 

Här kopplades språkförordningen och russifieringen samman genom 

meningen att ryssarna ville få sitt språk mera använt. Att befolkningen i 

Finland önskade självständighet från Ryssland var en av orsakerna till 

språkstriden och vägen till självständighet ansågs av blivande fennomaner 

var att stärka det finska språket och den finska kulturen gentemot det ryska i 

Finland. Att Ryssland inte nämndes i de finlandssvenska böckerna, kan ses 

ur ljuset att inte vilja stöta sig med den store jätten i öster, vars välvillighet 

Storfurstendömet Finland var i beroende av.  

Den svenske geografiläroboksförfattaren Kalén skrev 1891 att ”Svenska 

och finska språken täfla om öfverväldet”379 och 1909 hävdade Almquist att 

striden enbart var negativ för Finlands totala utveckling: 
 

Inom landet har länge varit strid mellan dem, som velat att svenskan 
fortfarande skall vara landets huvudspråk, och de som velat att 

                                                             
376 Barbro Ahlskogh-Sandberg m.fl. Boken om Svenskfinland. (Vasa 1983) s.42–44. 
377 Soininen & Noponen 1922, s.146. 
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finskan ska bliva det (’fennomaner’). Denna strid har hållit landet 
tillbaka, och i näringsliv har Finland ej kunnat gå så hastigt framåt 

som Sverige.380  

 

Enligt Almquist ansågs Finland ha halkat efter Sverige på grund av de inre 

språkstridigheterna. Huruvida det var det finska språkets framväxt eller de 

svensktalandes motstånd att släppa den svenska språkliga dominansen som 

orsakat striderna uttryckte dock inte Almquist med tydlighet, men att 

stridigheterna inverkade negativt på Finlands utveckling verkar han ansett 

med bestämdhet. Finlands språkstrid betraktades också direkt negativt och 

togs upp i samband med de svensktalande i Finland. Finlandssvenskarna 

målades upp som förlorarna när Nordin beskrev befolkningsförhållandet i 

Finland och förfinskningen av svenskbygderna med att skildra 

finlandssvenskarna under en egen liten underrubrik. Där står att: 
 

Förutom finnar och ett mindretal lappar och ryssar i norr finnas i 
Finland mellan 3- och 400,000 svenskar. [...] Trots sitt fåtal i 
förhållande till finnarna ha de dock genom sin större begåvning haft 
stort inflytande i landet. Sådana berömda skalder som Runeberg och 
Topelius voro finlandssvenskar. Emellertid har olikheten i ras, språk 
och seder bidragit till att stridigheter uppkommit mellan svenskar 
och finnar. Dessa ha i synnerhet under de senaste årtiondena varit 
ivrigt verksamma till att förfinska även svenskbygderna. Härvid ha 
de mötts av ett kraftigt och värdigt motstånd av den svenska 
befolkningen, som framför allt genom inrättande och underhållande 
av skolor, högre och lägre, söker värna om fäderneärvt, svenskt språk 
och svenska seder. Ett storartat exempel på att finlandssvenskarna 
önska leva sitt svenska liv framgent som hittills utgör det nyligen 

inrättade svenska universitetet i Åbo. 381  

 

Nordin tog ställning för de svensktalande i Finland och betonade det 

felaktiga i att förfinska dessa begåvade finlandssvenskar med representanter 

såsom Runeberg och Topelius. Att beskrivningar av den tidigare svenska 

dominansen grundats i en större begåvning bland de svenska invånarna ska 

kanske kopplas till bildning istället. För att nå högre utbildning innan 1809 

var svenska ett måste, då högre utbildning inte fanns för finsktalande. Ses 

inte begåvning som bildning, utan istället för just begåvning var uttalandet 

direkt nedvärderande gentemot den finska befolkningen. Att svenskarna fick 

kämpa för sin kultur efter finskans spridning illustrerades också av Holmén, 

Thomée och Bruce, som menade att: 
 

Svenskarna ha haft stort inflytande i landet. I fråga om kultur ha de 
stått före finnarna. Deras båda främsta skalder, Runeberg och 
Topelius, läsas och beundras även hos oss. Olikheterna i ras och 
språk har bidragit till att skapa svåra stridigheter mellan svenskar 
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och finnar. Även för närvarande få svenskarna kämpa för sin 

kultur.382  

 

Trion kopplade språkstriderna till ras- och språkskillnader, liksom Nordin 

gjorde ovan, men betonade också att den svenska kulturen stått över den 

finska och värderades därigenom som att få bevaras. Kampen för denna 

kultur betonades också. Detta kan liksom ovanstående beskrivning av 

Nordin, sättas i motljus till försvenskningen i Tornedalen, men då genom 

svenskarnas beskrivna kamp för sin kultur, medan finnarna envist höll fast 

vid sina seder. Svenske Morén skrev att svenskarna har fått det allt svårare i 

Finland:  
 

Finnarna ville göra sitt språk allenahärskande i landet och utveckla 
och gynna den finska kulturen. Skarpa motsättningar ha sedan dess 
rått i Finland mellan de båda folkgrupperna, och de svensktalande 

inbyggarna ha fått det allt svårare.383 

 

De svenska författarna var eniga om att det finska språket och den finska 

bildningen skedde på bekostnad av det svenska i Finland och att 

språkstridernas förlorare var svenskarna. Språket i sig behandlades också 

lite olika både inom och mellan de två ländernas läroböcker. Det finska 

språkets framväxt sågs som en viktig ingrediens i den nationella finska 

identiteten och blev väl beskrivet i finlandssvenska läroböcker. Där fanns en 

tydlig röd tråd till stöd för det finska språkets etablerande och vikten av 

skrivna texter på finska samt att en lång historia av både tal och skrift på 

finska betonades.  

Språkstriderna i den finlandssvenska kontexten skildrades relativt 

neutralt och värdeladdade ord och begrepp undveks. Detta kan ses som 

förvånansvärt med tanke på den starka strid som pågick, men kan bero på 

just det, samt granskningen av läroböckerna. Att de finländska 

språkstriderna kopplades så starkt till nationell och etnisk karaktär, kan bero 

på att det tidsmässigt sammanföll med nationsbygget och skapandet av den 

finska nationella identiteten. Det blev därigenom svårt att dra tydliga 

gränser mellan språk, etnicitet och nationell identitet, delvis på grund av 

språkbytena genom historien. Att sedan historieskrivningen kom att bli en 

integrerad del av nationsbyggandet i Finland, måste gjort det svårt att 

förhålla sig till både som läroboksförfattare och historiker.  
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Försvenskningen av finskspråkiga i 
Sverige 
Sveriges finska befolkning bestod av omkring 15 000 personer av den totala 

befolkningen på dryga 4 miljoner under periodens inledning.384 Dessutom 

levde finnarna i Sverige i avlägsna trakter och hade en allmogetradition som 

fattiga bönder och nybyggare i norra delen av landet. Den finskspråkiga 

gruppen i Sverige bjöd därför ingen konkurrens varken språkligt eller 

maktmässigt. Däremot ansågs det i nationalstatens namn viktigt att ha en 

homogen befolkning med ett gemensamt språk, vilket ledde till en satsning 

på att försvenskning.385 Svenska myndigheters agerande gällande att försöka 

få bort finskan från Tornedalen kan förklaras utifrån flera orsaker och 

orsakssamband. En orsak var rädslan för Ryssland och ryska väldet, där 

Finland var en del. Det finska språket i norra Sverige skulle kunna användas 

som argument i en eventuell annektering av området från finsk eller 

rysksida. Till det kan läggas rädslan för den laestadianska väckelsen386 som 

ansågs ena samer och finskspråkiga i Tordedalen både gällande språk och 

tro, vilket skulle kunna skapa en nordlig sammanhållning där staten saknade 

kontroll såväl språkligt som religiöst. Tillsammans skapade detta en oro för 

att förlora delar av norra Sverige vilket ledde till en intensifiering av 

försvenskningen i området. Tornedalsfrågan ansågs än mer problematisk då 

svenska myndigheter fick kritik av fennomaner i Finland gällande just 

ovanstående försvenskning.387  

På 1860-talet hade ett intresse för det finska i hela Skandinavien 

uppkommit hos de finsknationella i Finland. Det resulterade i finsknationell 

kritik gentemot både Sverige och Norge angående behandlingen av kväner 

och Tornedalingar och språkpolitiken med förnorskning och försvenskning. 

Både svensk och norsk press förnekade detta.388 I Sverige ledde kritiken till 

en rädsla för annektering av Tornedalen från finsk/rysk sida, vilket ledde till 

att försvarsfrågan och hotet från öster blev en het debatt i Sverige. 

Försvenskningen blev viktig och det skulle gå fort. År 1888 uppfördes 

helstatliga skolor i Tornedalen där staten stod för kostnaderna och där 

läroböcker med parallell finsk och svensk text gjorde sitt intåg, vilket ledde 

till att svenskkunnigheten ökade i Tornedalen. 1902-03 infördes också 

                                                             
384 Det kan sättas i relation till den finlandssvenska befolkningen på ca 400 000 av 2½ miljon (15 %) under 
samma tid. 
385 Förutom finnar gällde det också samer. I Sverige förekom även ett fåtal judar och romer. Oavsett 
hemspråk skulle vara svenska det enda språket, som alla skulle lära sig. 
386 En kristen frikyrklig rörelse grundad av Lars Levi Laestadius som vann stor mark i norra Skandinavien, 
bland såväl svenskar, finnar, samer och norrmän.  
387 Lars Elenius (2001), s.134, 179-185 och Lars Elenius Nationalstat och minoritetspolitik. Samer och 
finskspråkiga minoriteter i ett jämförande nordiskt perspektiv. (Lund 2006) s.76. 
388 Teemu Ryymin. (2001) s.109. 
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arbetsstugor389 i området, delvis som en följd av nödår i Norrland men också 

på grund av de stora geografiska avstånden i norra Sverige. Efter ett mindre 

undervisningsexperiment, där det framkom att barn lärde sig läsa bättre om 

de kunde relatera till texten, gav Julia Svedelius 1917 ut ”I våra bygder”, en 

läsebok speciellt utformad för barnen i Tornedalen.390 Julia Svedelius 

läsebok var skriven på svenska, med inslag av finska ord och begrepp, och 

handlade om Tornedalen. Två inledningsvis finsktalande syskon var bokens 

huvudpersoner och den äldre brodern fick följa med på en geografisk resa i 

Tornedalen. Många argument om hur världen öppnade sig när de lärde sig 

svenska framfördes i boken.391 

Vikten av försvenskningen beskrevs i läroböckerna och finnarna och 

finska språket togs upp som ett problem i språksammanhang.392 Finskan 

skildrades som ett problemområde och den uppenbara lösningen låg i att 

den finsktalande delen av befolkningen lärde sig svenska. Språkproblemet 

beskrevs dock som snart avhjälpt, eftersom de finska barnen i skolorna fick 

lära sig tala och läsa svenska.  

Beskrivningarna av Mellansveriges skogsfinneättlingar och norra 

Sveriges finnar skiljde sig åt i läroböckerna.  Det var främst det upplevda 

akuta behovet av försvenskning som utgjorde skiljelinjen. Skogsfinnarna 

utgjorde inget direkt hot mot Sverige även om det kan ha setts vara prekärt 

att det i Mellansverige fanns ”[...] åtskilliga, som tala sina fäders 

tungomål”393 men de ”[...] sammansmälta dock efter hand med den övriga 

befolkningen och antaga dess språk och levnadsvanor394, och ”[...] finska 

språket glömmes alltmer”.395 Att de eventuella problem som förekom mellan 

finnar och svenskar redan var lösta, eller var på väg att lösas. Det som 

kvarstod av den finska befolkningen var gårdsnamn och ett och annat pörte. 

Fridtjuv Berg beskrev att: 
 

Utmed riksgränsen samt i gränstrakterna mellan Dalarna och de 
omgivande landskapen härstammar dock en del af befolkningen från 
finnar. Dessa hafva [...]talat finska och gifvit sina gårdar finska 
namn. Nu äro de dock sammanblandade med svenskarne samt hafva 

antagit dessas byggnadssätt, lefnadsvanor och språk.396   

 

                                                             
389 Arbetsstugorna var en slags internatskolor för mindre bemedlade barn i de glesbebyggda områdena i 
Norrlands inland. Det sågs också som en slags praktisk lösning att samla barnen istället för att låta lärarna 
resa runt.  
390 Lars Elenius (2001) s. 17, 144–146, 215–216, 283. 
391 Julia Svedelius. I våra bygder. Läsebok för barnen i Tornedalen. (Stockholm 1917). 
392 Berg I 1921, s. 64, Holmén, Thomée & Bruce 1922, s. 60-61, Nordin I 1922, s.205, Bergsten 1927, s.23 och 
43, Bergström 1928, s. 70, Furuskog 1937, s. 21, Lindholm 1898,s.7, Bergström 1907, s.56. 
393 Berg I 1921, s. 64 
394 Bergsten 1927, s. 23 
395 A.G. Lundborg 1911, s.20 
396 Berg 1903, s.33. Se även Berg 1908, s.38. 
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Genom sin svenska omgivning torde den finska befolkningen småningom ha 

försvenskats gällande såväl språk, handling, som beteende. Det gjorde också 

att de finska gårds- och ortnamn som fortfarande fanns kvar i Mellansverige 

inte skulle ses som en hotande finsk befolkning, utan snarare som ett bevis 

på att försvenskningen gett resultat. Läroböckerna beskrev Mellansverige 

som ett gott exempel på försvenskning, trots att försvenskningen tagit tid. 

Att försvenskningen i Mellansverige kunde ses som ett svenskt rasbiologiskt 

misslyckande, uttrycks inte, istället betonas finnarnas envishet.  Att den 

svenska starka rasen levt i majoritet runt denna lilla eftersläpande 

mongoliska finska ras, utan att ha försvenskat dem fullt ut på 300 år, var 

inte odelat positiv, trots att de snart var helt assimilerade med svenskarna. 

Finnarnas envishet betonades och kan därigenom tolkas vara orsaken till 

detta. Myndigheternas agerande behövdes för att väga upp denna finska 

envisa folkkaraktär och kanske det är i det ljuset som agerandet i Tornedalen 

ska tolkas.  

Utvecklingen i norra Sverige sågs alltså mer akut än den långdragna 

försvenskningen av finnskogarna i Mellansverige. Nationen ansågs inte 

kunna innehålla befolkning som inte förstod det svenska modersmålet.  

Exempelvis skrev Lindholm om Västerbotten att det ”I landskapets norra del 

bo omkring 18,000 finnar, som tala endast finska språket”.397 Ordet ”endast” 

kan ses som problematiskt då det tydde på att de inte talade svenska alls. Var 

det så, riskerade finnarna i norr att bli en isolerad del av Sverige och som i 

värsta fall närmade sig Finland alltmer.  Bergström såg språket i Tornedalen 

som ett ännu större problem när han skrev att:  
 

Befolkningen utgöres till större delen av finnar, vilka segt hålla fast 
vid sitt språk och sina seder. Den svenska befolkningen har däremot 
nästan tappat bort sitt modersmål och talar istället finska.398  

 

Bergström beskrev därmed ett dubbelt problem; en finsk icke-svensk-

talande befolkning i kombination med svenskar som tappade bort sitt 

modersmål. Kombinationen antydde att summan finsktalande ökade istället 

för att minska. Utvecklingen gick uppenbart åt fel håll och behövde åtgärdas. 

Även om finnarna i sig beskrevs ofarliga, beskrevs Tornedalen som region 

både som en lätt hotfull periferi och samtidigt exotiskt ”Bördigt och 

fruktsamt i norr, men med finnar som segt höll sig fast vid sitt språk och sina 

seder.399. Tornedalsbefolkningens finska språk sågs på med skepticism och 

oro från svenska myndigheter. Rysskräcken i kombination med det finska 

                                                             
397 Lindholm 1898, s.7. 
398 Bergström 1907, s.56. 
399 ”Av älvdalarna är Tornedalen den värdefullaste, fastän den är den nordligaste. Här finner man de 
fruktbaraste fälten och de mest gräsrika ängarna. Befolkningen utgöres till större delen av finnar, vilka segt 
hålla fast vid sitt språk och sina seder. I skolorna få de dock lära sig att tala och läsa svenska.” (Bergström 
1928, s.70). 
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språket i norr skapade en rädsla för att tornedalingarna skulle välkomna 

ryssarna i ett eventuellt krig.400 Tornedalingarna, liksom finlandssvenskarna 

i Finland, betraktades av vissa ha en förmodad lojalitet i grannlandet.401 

Behovet av att främja svensk odling och svenska språkets utbredning 

upplevdes stor. Det tydliggjordes av beskrivningen att det fanns tvåspråkiga 

skyltar i Haparandas butiker ”Där talas både finska och svenska; butikerna 

ha skyltar på bägge språken.”402 Skolan betraktades vara av vikt för 

historieskrivningen, då det var skolorna som skulle lösa problemet med de 

dåliga eller frånvarande kunskaperna i svenska. Det finska språket ansågs 

vara hotet. Den långsamma och ineffektiva försvenskningen skylldes på de 

sega, envisa och gammalmodiga finnarna som höll fast vid ett språk som 

utgjorde ett hot på grund av fennomani och antaganden om rysk 

expansionsvilja. Formuleringar där Tornedalen och finska språket utgjorde 

ett hot återkom främst på 1900-talet. De finlandssvenska böckerna nämnde 

inte alls den pågående försvenskningen av finnarna i Norra Sverige.  

Transformering och förhandling inom 
språkrelationerna  
I de finlandssvenska läroboksbeskrivningarna verkar den äldre historien 

varit allmänt accepterad och den reproducerades beträffande finskans 

framväxt såsom Agricolas arbete. Innehållsligt uppdaterades de olika 

delarna av språkstriderna och transformerades således. De finlandssvenska 

läroböckerna visade, gällande språket, upp en förändring som berodde på en 

pågående förhandling och debatt just om språken. Att det är denna del av 

läroböckerna som visar på transformering är inte förvånande eftersom det 

var känsligt och krävde uppdateringar. Ju mer politiskt aktuellt ämne, desto 

större förhandling och transformering skedde i läroböckerna, något som 

stämmer överens med Janne Holméns slutsatser.403 

På 1860- och 1870-talet dominerades de finlandssvenska läroböckerna av 

de språkliga förhållandena i Finland och av beskrivningar och hyllningar av 

Mikael Agricolas gärningar i och med ABC-boken och Nya Testamentet. I 

och med att Koskinens lärobok utkom 1873 ändrades bilden av Finlands 

språkliga situation. Även om Koskinens bok i sig blev förbjuden av senaten 

verkar hans beskrivningar ha influerat efterkommande författare. 

Inledningsvis har vi Melanders lärobok från 1876, som visar tydliga 

skillnader i delar av sina beskrivningar jämfört med sina tidigare upplagor 

från 1871. Melander var också en av de som hyllade Koskinens bok. Som 

exempel på passager som tydligt liknade Koskinens sågs bland annat 

                                                             
400 Jan Sederholm. Svenskhatet och Finlands två verkligheter. (Stockholm 2011) s. 92. 
401 Jan Sederholm (2011) s. 92 och Ainur Elmgren (2008) s.156, 285. 
402 Berg/Furuskog 1937, s.21. 
403 Janne Holmén (2006) s.327-331 
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beskrivningen av hur det finska språket och kulturen nedsjönk på grund av 

svenskans framväxt på 1600-talet,404 att påven beordrade svenskarnas 

korståg405 och att finnars ursprungliga religion grundade sig på en 

trollerikonst.406  

Hallstén, som före 1870-talet varit dominerande inom finländsk 

läroboksproduktion i historia, nämnde språkliga skillnader som en positiv 

utveckling. Han kan ses vara klart påverkad av Koskinen och efterföljande 

debatt, men verkade inte hålla med om de problem med svenskspråkighet i 

Finland som Koskinen och Melander målade upp. Håkan Andersson nämner 

att det i slutet av 1870-talet uppkom en ny generation läroböcker i Finland 

vilka var påverkade av Koskinens historieframställning. Även om betydande 

delar inte ändrats var påverkan tydligt.407 Detta bekräftas och exemplifieras i 

denna studie. 

På 1880- och 1890-talet var det dominerande mönstret fortfarande 

beskrivningar av Agricola och det ojämlika språkförhållandet i Finland. Bara 

Magnussons lärobok avvek, hela hans bok påminner mera om den svenska 

traditionen än om den finlandssvenska.408 Det kan ha sin grund i att hans 

bakgrundsbeskrivning visar på att han var svensk boende i Sverige. 

Mönstret vid 1900-talets första två decennier såg delvis likartat ut som de 

två tidigare decennierna, men här nämndes språkförhållandet mer 

detaljerat. År 1906 var Vest först ut med att beskriva Snellmans 

språkförordning från 1863. Tidigare omnämndes den vagt som ett 

framskridande arbete för språkens likställning. Wichmann beskrev 1908 

språkstriderna, inte vid namn, men som tvister mellan språkgrupperna. Han 

verkade inte se svenskan som problemet, utan antydde istället att det var 

fennomanerna som tvistade.  

1920- och 1930-talets läroböcker betonade fortfarande Agricola, men 

ojämlikheterna tog större plats i läroböckerna. Språken fick en viktigare roll 

och begreppet ”språkstriden” gjorde sin entré och innebörden beskrevs. 

Detta var nytt och var sedan genomgående under de två sista decennierna av 

undersökningen. Det var också under denna period som stämningen mot 

Finlands svensktalande var som mest hätsk, vilket kan ha påverkat 

                                                             
404 Koskinen 1873; “Äfwen Finska språket begynnte alltmera nedsjunka till en lägre plats i samhället, och 
Swenskheten uppsteg till ett all widsträcktare wälde i wårt land.” (s.48). Melander 1876; “Sveriges ställning af 
europeisk stormakt höjde svenska språkets anseende. De var Finlands officiella språk, och derpå afgjordes om 
Finnarnes hela timliga väl. Finskan åter nedsjönk allt mera till ett blott allmogespråk.” (s.56). 
405 Koskinen 1873; “På påvens uppmaning beslöt denne konung att företaga ett korståg mot de hedniska 
finnarne” (s.10) Melander 1876; “Erik beslöt, uppmanad af påfven, att företaga ett korståg emot de hedniske 
Finnarne.” (s.13). 
406 Koskinen 1873; ”Finnarnes hedniska religion grundade sig på trolleri och trollkarlen eller siaren hölls i 
utomordentlig wördnad; men trolleriet hade hos wårt folk höjt sig till en mera andlig ståndpunkt, än hos 
öfriga förwandta folk.” (s.7). Melander 1876; “Men trolleriet antog tidigt hos vårt folk en mera andlig form, än 
hos de beslägtade folken.” (s.8). 
407 Håkan Andersson (1991) s.100. 
408 Magnusson 1897. 
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framställningen i läroböckerna. Från och med Nordmann 1920 beskrevs 

också Finland som ett tvåspråkigt rike. 

De svenska läroböckerna ägnade inte språken i Finland någon större 

uppmärksamhet, men Erslev och Bäckman skrev på 1870-och 1880-talet att 

svenska språket användes i Finland. Bäckman sträckte sig till att säga att 

svenskan var de bildades språk, men att vissa tidsskrifter börjat tryckas på 

finska409 och Erslev kopplade in ryskan. I övrigt var det tunnsått med 

beskrivningar av Finlands språksituation. Nästa kom först 1909, i och med 

Almquists beskrivning av stridigheter om språket. De svenska läroböckerna 

från 1880- och 1890-talet kopplade däremot tydligt ihop samiska och finska, 

både språkligt och rasmässigt. Detta gjordes via korta konstateranden utan 

känsloyttringar.410 Svenskarna beskrev sig överlägsna såväl till antal, ras och 

kultur medan de finska och samiska grupperna underförstått var på 

utdöende och skulle komma att gå under med tiden. 

Under 1900-talet beskrev läroböckerna en tydlig oro för norra Sverige 

och exempel på försvenskning av Mellansverige gjordes. Oron formulerades 

som att finnarna segt höll fast vid finskan och att svensktalande i norr 

tappade sitt språk eftersom finskan var så stark i regionen.411 Här kan 

uppmärksammandet på det finska språket i Finland och norra Sverige ses 

både ur språkligt och försvarspolitiskt perspektiv. Sverige såg hotet från 

öster och tonen skärptes i läroböckerna. Transformeringen gällande 

envisheten och uppmärksamheten gentemot det svenska i Finland har sin 

grund i dagsaktuella debatter i frågan. 

Beskrivningarna av språkrelationerna illustrerade den allmänna 

problematiska relationen mellan länderna och språken under mellankrigs-

tiden. Den nästintill fördömande tonen i de svenska läroböckerna gällande 

förfinskningen bottnade i det svårare läget för finlandssvenskarna i Finland 

då finsksinnade ansåg dem som en potentiell fiende, ett slags 

femtekolonnare som ville liera sig med Sverige.412 Under mellankrigstiden 

blir denna syn på finlandssvenskarna tydlig. Finland är då en nybildad stat 

som tvingades förhålla sig till ålandskrisen, skandinavism och europeisk 

upprustning. 
  

                                                             
409 Erslev 1874, 1880 och referat från Bäckman 1875. 
410 Hägerman 1882, Almquist 1886, Erslev 1890. 
411 Bergström 1907, Bergström 1928. 
412 Ainur Elmgren (2008) s.156. 
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9.  Historieskrivningen i läroböckerna 
 

Nationalismen och den nationella identitetens ökade betydelse i Europa 

under 1800-talet innebar en uttalad tävlan mellan nationer beträffande 

historisk storslagenhet. Sverige kunde i det sammanhanget uppvisa en 

betydande ålder och en lång nationell historia och skolans läromedel blev en 

viktig del i förmedlandet av den rätta nationella identiteten.413  

Under 1840-talet ansågs historien ge positivt inflytande utifrån tanken att 

historieutvecklingen skulle ses som en organism där varje tid och dess 

skeenden var en grund för nästkommande. Händelser kunde då ges 

betydelse i efterhand, då det blev tydligt att det hade varit betydelsefullt. När 

sökandet efter en finsk nationell identitet i historien blev aktuell, utvecklades 

två nationella synsätt i Finland, det finsknationella som ansåg att det var 

nödvändigt att ge händelser historisk giltighet i efterhand utifrån 

ovanstående resonemang och det svensknationella som menade att det var 

ohistoriskt och ovetenskapligt att studera något som inte vid tiden för 

händelsen var ett medvetet uttryck för finsk nationalism.414 De olika 

synsätten kan illustrera Hylland Eriksens resonemang om hur etniska 

grupper kan använda konstruktioner av historien för att legitimera sin 

existens. Historien möter på det sättet upp nuets krav.415 I Finland blev detta 

tydligt då språkstriden dominerade både samhällsutvecklingen och politiken, 

och således även historieskrivningen. De svenskspråkiga läroboksförfattarna 

i Finland tvingades balansera mellan finsknationell historieskrivning och 

svensk lärobokshistoria. Den tidigare gemensamma historien beskrevs 

därmed olika i de svenska och de finlandssvenska läroböckerna.  

De ansträngda relationerna mellan Sverige och Finland som uppkom runt 

1920-talet på grund av ålandskris och fennomansk kritik av svensk 

minoritetspolitik ledde till ett ändrat förhållningssätt till tidigare historiska 

händelser som berörde relationerna mellan Sverige och Finland. Detta 

påverkade också läroboksförfattarnas historieskrivning. De historiska 

händelser som här behandlades och berörde Finlands nationella identitet 

och fortsatta historieskrivning är kristnandet, kung Håkan som medregent, 

klubbekriget, anjalaförbundet, skilsmässan 1809 och ålandskrisen.416 I 

Finlands historieskrivning har starka symbolvärden getts flera av dessa 

händelser och både den finska etniska tillhörigheten och den finska 

nationella identifikationen skildras genom beskrivningarna av dessa 

händelser. 

                                                             
413 Fredrik Thisner, Henrik Edgren & Samuel Edquist (2011) s.37-38. 
414 Håkan Andersson (1979) s.50-52. 
415 Thomas Hyland Eriksen (1993) s.93. 
416 Även de tidigare beskrivna språkförhållandena och framväxten av finska språket skiljde sig åt i 
läroboksbeskrivningarna. 
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Kristnandet av Finland 
Det första historiska exemplet är korstågen på 1100-och 1200-talet och i 

dessa sammanhang beskrevs finnarna, eller egentligen karelarna och 

tavasterna, som hedningar och dessutom som vilda sådana.417  Troligtvis 

gjordes beskrivningarna i syfte att legitimera korstågen och att skildra dessa 

försenade vikingatåg som goda gärningar. Hedningabeskrivningen var 

mycket vanlig i läroböckerna, men förvånansvärt ofta också med tillägget 

”vilda”, från de svenska författarna.418 Ingen av dem uttrycker att finnarna i 

sig var vilda, utan vildheten tillskrivs de hedniska stammarna; karelarna och 

tavasterna. Det kan ha två huvudorsaker, att finnarna som folk inte ansågs 

ha bildats ännu, men också som en tidsmässig distansering för att inte 

förnärma finnarna. Att läroböckerna använde begreppen var snarare ett sätt 

att illustrera ett ”före” och ett ”efter” gällande svenskarnas bidrag till lag och 

ordning. För finlandssvenskarna var korstågen en viktig markering av deras 

bidrag till den finländska historien och utvecklingen. Bland de som undvek 

begreppet vilda, men likväl använde begreppet hedningar återfinns, bland 

annat, fennomanen Koskinen. Han beskrev dessutom att korstågen från 

Sverige skedde på påvens uppmaning. Om det ska ses som att det inte enbart 

var svensk handlingskraft som låg bakom erövringen av Finland, utan även 

högre makter, får vara osagt. Däremot skulle det svenska bidraget kunna ses 

som bundet i ett större europeiskt och religiöst sammanhang, istället för 

enbart svenskt. 

De svenska läroböckerna beskrev kristnandet relativt lika under 

perioden, mindre variationer kan dock skönjas i språkbruket, men det är 

svårt att direkt säga en tidpunkt för förändringen. I de äldre läroböckerna 

beskrevs svenskarna kuva de hedniska finnarna och tvingade dem till 

dopet419, medan det i de yngre böckerna beskrevs att de bjöd finnarna dopet 

eller att de kristnade Finland.420 Hänvisningar till svenska bosättningar var 

flera i de yngre böckerna, dock är undantagen många och det är ömsom hårt 

språkbruk, ömsom mjukt, men som helhet mjukades beskrivningarna upp 

längre fram under perioden och variationerna blev fler. Kanske kan 

självbilden av den fredsälskande och rättrådige svensken ha fördjupats med 

åren och såtillvida påverkat framställningarna av kristnandet av Finland. 

Synen på korstågen som ett slags förlängda vikingatåg kanske inte längre 

passade så bra in i föreställningen av det kristna Sverige med västerländska 

                                                             
417 Wiberg 1876, Ekelund 1868, Odhner 1870, 1875 och 1891, Åberg 1870, Kastman & Brunius 1877, Höjer 
1897, Rydfors 1908, Brandell 1921, Koskinen 1873, Hallstén 1874, Melander 1876, författarlös 1882, Mickwitz 
1924. 
418 Wiberg 1876, Ekelund 1868, Odhner 1870, 1875 och 1891 och Höjer 1897. 
419 Wiberg 1867, s. 25 och 30, Ekelund 1868, s.41, Odhner 1870, s.30, 1875, s.13, Kastman & Brunius 1877, s. 
22, Rundbäck 1879, s.5, Wendell 1884, s.9-10, Odhner 1891, s. 30,32, Höjer 1897, s.27, Larsson 1898, s.18, 
Berg 1904, s. 27, Rydfors 1908, s. 45, 46.  
420 Segerstedt 1881, s.30, Brandell 1921 s. 54-55, Grimberg 1923, s.53.  
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värderingar. Reproduktion eller transformering är därmed inte uppenbar då 

berättelsen är relativt likartad under perioden. Dock visar förändringen i 

språkbruk på en språklig progression och transformering. 

Kung Håkan kröns till medregent 1362 
En händelse som lyfts fram i de finlandssvenska historieläroböckerna är att 

Magnus Erikssons son Håkan blev medregent 1362, vilket få svenska 

folkskolebarn, oavsett hur historieintresserade de varit, fått lära sig via sina 

läroböcker. I de svenska läroböckerna nämndes detta i två läroböcker421, 

dock bara i förbigående, utan orsak därtill. Bland de finlandssvenska 

läroböckerna beskrevs denna händelse och dess orsaker genomgående i 

läroböckerna.422 

Magnus Eriksson skildrades som en kung som medvetet bekämpade 

stormännen, vilket beskrevs vara impopulärt. Enligt läroböckerna tvingade 

stormännen kung Magnus att avstå en del av riket till sonen Erik. Dock avled 

Erik snart därefter och Magnus blev åter ensam kung, men stormännen gav 

inte upp utan tvingade Magnus att ta en ny medkonung, kungens yngre son 

Håkan. Händelsen ansågs viktig i Finlands historieskrivning därför att: 
 

Vid detta tillfälle skedde en för Finland viktig regeringshandling. De 
båda konungarna Håkan och Magnus avgåvo nämligen en förklaring 
om att Österland (Finland), emedan det var ett biskopsdöme och 
lagmansdöme samt dess invånare visat riket trohet, för framtiden 
skulle hava samma rätt vid konungaval som andra biskopsdömen 
och lagmansdömen i riket. [...]Genom denna förklaring blev Finland 
ett rikslandskap med samma rättigheter och skyldigheter som de 

gamla rikslandskapen.423 

 

Finland betraktades, i och med att de fick delta i konungavalen, som en 

landsdel i Sverige och inte ett lydrike, vilket innebar att finnar därmed 

betraktades som svenskar lika mycket som dalmasar eller upplänningar och 

därigenom var de alla jämlikar. Finland blev i och med detta en värdig del av 

den gamla självständiga nationen och kungariket Sverige. Att redan på 1300-

talet vara en befolkning att räkna med i Sveriges styre var mycket viktigt för 

den finländska självbilden.  

Dessutom betraktades Håkan som konung i de finländska läroböckernas 

historieskrivning, exemplifierat i ovanstående citat, något som är 

                                                             
421 Wiberg 1867, s.34, Ekelund 1868, s.45. 
422 Detta finns beskrivet i alla finlandssvenska historieläroböcker utom i fyra; tre av dem (Melander I 1871, 
förf.lös 1882, Lindeqvist I 1932) har valt att behandla den äldre historien som allmän historia och således bara 
lämnat lite utrymme till Finlands, Sveriges och övriga Nordens historia.  Den fjärde (Melander II 1871) 
inledde sin lärobok vid 1400-talet vilket är efter Österlands upphöjande 1362. 
423 Schybergson 1939, s.32-33. 
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anmärkningsvärt.424 Att Håkan inte bara tillskrevs varit medregent, utan en 

av två konungar illustrerar vikten av händelsen i den finländska 

historieskrivningen. 

Att kröningen av kung Håkan behandlades så olika berodde just på vilken 

roll händelsen spelade i ländernas nationella historia. Att redan vid Håkans 

kröning 1362 få upphöjelse till en jämlik del av Sverige och att därigenom få 

delta i kungavalen var av stor vikt för det finska nationella strävandet och 

Finlands självbild som likvärdig, icke underkastad befolkning av 

konungariket Sverige. Det sågs som ett erkännande av det finska folkets 

existens som ett folk med en historia och med möjligheter till inverkan och 

påverkan i den forna stormakten Sverige. Inom Föreningarna Norden fick 

svenska läroböcker kritik från de finländska granskarna just för avsaknaden 

av händelserna runt Håkans kröning 1362. De finländska granskarna 

argumenterade för att händelsen visade att den östra rikshalvan var lika 

viktig som den västra. Händelsen 1362 skulle därmed ses som ett slags 

erkännande för Finland som nation, jämställd med Sverige. Svenska 

granskare menade att händelsen var oviktig eftersom Finland var en del av 

Sverige, såsom vilken som helst. Kung Håkans kröning 1362 var således 

viktig för Finlands nationella självbild, medan Sverige inte alls värderande 

den som viktig.425  

Klubbekriget 
En annan händelse som lyfts fram i de finlandssvenska läroböckerna i 

historia är klubbekriget, vilket enbart flyktigt nämns av två svenska 

läroboksförfattare, Grimberg och Rosenborg. De nämnde det inte vid namn, 

men skrev i samband med skogsfinnarnas överflyttning till Sverige att det 

var oroligheter i Finland426 och att finnarna där ”[...] blevo förtryckta av 

grymma fogdar och ståthållare.”427 Att kriget var ett bondeuppror mot finsk 

adel och en strid understödd av den blivande Karl IX och dåvarande kung 

Sigismund, nämndes inte. Alla finlandssvenska läroböcker i historia beskrev 

klubbekriget428, ett krig som också har getts en intressant symbolisk roll i 

den nationellt strävande finländska historieskrivningen. Kriget skildrades i 

läroböckerna som ett uppror som bottnade i decennier av förtryck från 

framförallt adelsmannen, ståthållaren och anföraren för rikets krigshär Klas 

                                                             
424 Håkan beskrevs som kung även av Nordmann 1892, s.17, 1905, s.17, Magnusson 1897, s.11, Vest 1906, 

s.35, Wichmann 1908, s.65-66, Soininen & Noponen 1912, s. 110-111, 1921, s.109. Att Håkan antyds vara 

ensam kung skrevs av Hallstén 1874, s.15, medan Ottelin 1926, s.43 och Schybergson 1939, s.32 beskrev 

honom som medkonung. 
425 Henrik Åström Elmersjö (2013) s.163. 
426 Rosenborg 1920, s.152. 
427 Grimberg 1923, s.124, Grimberg 1935, s.112-113. 
428 Undantagen är Melander I 1871, Soininen & Noponen I 1912 och 1921, samt Mickwitz 1924, vilka alla fyra 
behandlar tiden före 1500-talet. Klubbekriget som utspelades de sista åren av 1590-talet finns således inte 
med. 
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Fleming. De förtryckta bönderna sökte hjälp hos hertig Karl, senare Karl IX, 

då Fleming var förtrogen med dåvarande kung Sigismund.  

Klubbekriget avslutades med att bondeledarna avrättades, men efter 

Flemings egen död och Karl IX:s övertagande av den svenska tronen 

avrättades ett antal finska adelsmän och maktföredelningen på finländska 

landsbygden sågs vara över.429 Klubbekriget skildrades styckesvis lätt 

mytologiskt i läroböckerna, bland annat gällande Klas Flemings död, en död 

som betraktades som en gåva till folket, vilket beskrevs som att ”Allmogen 

ville ej tro att han dött en naturlig död; det sades att en österbottnisk 

trollkarl skjutit honom med pil.”430 

Resultatet av kriget beskrevs olika beroende på tidsperspektiv. I kort 

perspektiv förlorade bönderna, men i det längre perspektivet påverkade 

upproret makthavarna att avsätta adelsmän och fogdar. Läroboksförfattarna 

beskrev händelsen enhälligt som ett utryck av självständiga bönders 

agerande i Finland. Även om de finska bönderna fick hjälp av Sverige i sin 

kamp mot finska ståthållare och adelsmän, så gavs denna händelse 

symboliken av ett litet befrielsekrig i näst intill nationell anda. Ottelin 

nämnde också att ”Bonderesningen omfattade landets finsktalande 

befolkning; svenskarna synas hållit sig på sidan”431. Att Ottelin skrev ut detta 

kan tolkas på två sätt. Det ena att han ville att händelse skulle ses som en 

finsk nationell frihetssträvan, men också att medvetet inte blanda in 

finlandssvenskarna i upproret. Det kan ses som ett dubbelt, men likriktat, 

motiv.  

Klubbekriget skulle kunna tolkas som en folklig kamp mot överheten och 

ur ett fennomanskt perspektiv en politisk kamp vilken påvisade förekomsten 

av en finsk politisk identitet, men också som ett brott med finsk kungatrohet 

och pliktkänsla.432 Huruvida klubbekriget var en kamp för nationellt 

strävande eller en kamp mot makthavarna går inte i läroböckerna att se 

någon tidsmässig förändring i, men den genomgående beskrivningen visade 

att även om finnarna kunde härda ut, fanns gränser. 

En lärobok i historia skulle inte odelat handla om att beskriva det 

förflutna utan innehade också ett uppdrag att få läsarna att förhålla sig till 

sin egen och andras värld. Makt över historien ansågs ge makt över nutiden 

och framtiden. Hålls detta i åtanke vid läsandet av beskrivningarna av 

klubbekriget, men också av kung Håkans kröning, blir både Finlands 

markerande av händelserna och Sveriges negligerande av dem intressanta. 

Den enkla förklaringen till Sveriges negligerande skulle kunna vara att de 

svenska författarna hade platsbrist i läroböckerna och händelserna därför 

                                                             
429 Se beskrivningarna i de finlandssvenska historieläroböckerna. 
430 Ottelin 1926, s.87. 
431 Ottelin 1926, s.86. 
432 Matti Klinge (1997) s. 195. 
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inte gavs utrymme. Mer troligt är dock att händelserna inte ansågs viktiga 

för den nationella svensk historien och det därigenom var ett medvetet val 

att inte lyfta fram finländarnas intresse av egen nation under den 

gemensamma tiden. Den finländska beskrivningen passade inte heller in i 

det svenska narrativet av svenskarna som ansågs inneha de germanska 

egenskaperna att härska över andra folk. Att Finland, som var det trogna, 

tappra brödrafolket som krigade i Sveriges namn, skulle ha en egen nationell 

agenda passade dåligt i svenska läroböcker under den nationalistiskt 

inspirerade perioden 1866-1939. 

Anjalaförbundet 
Anjalaförbundet var en händelse som berörde både finländsk och svensk 

historieskrivning, vilket syns tydligt i läroböckerna. Lite kort kan 

Anjalaförbundet beskrivas som en politisk kris där bakgrunden var att 

Gustav III beslöt att anfalla Ryssland på 1780-talet, detta på eget initiativ 

trots att han enligt grundlagen inte fick starta anfallskrig utan riksdagens 

godkännande. Flera officerare upprördes av detta och agerade genom att 

vägra lyda order. Samtidigt förhandlade några av officerarna med den ryska 

kejsarinnan Katarina om fred, men också om möjligheterna till ett 

självständigt Finland under ryskt beskydd.  Händelsen tolkades och 

bedömdes mycket olika av läroboksförfattarna i de två länderna. 

I de finlandssvenska läroböckerna såg tolkningarna relativt olikartade ut 

och de agerande förhandlarna beskrevs vara ett självständighetsparti,433 

självständighetsmän eller självständighetssträvare,434 men också som 

förrädare435. Det rådde mer enighet runt att Göran Magnus Sprengtporten 

sågs som initiativtagaren och det var också han som beskrevs varit 

ansvarig436. Soininen och Noponen tillade även att agerandet var ett svenskt 

initiativ, men att finska officerare anslöt sig även om deras agenda var en 

annan. De svenska officerarnas önskan, skrev Soininen och Noponen, var att 

få Gustav III att sammankalla riksdagen medan de finska officerarna ville ha 

ett självständigt Finland.437 Lindeqvist betonade att kriget var olagligt 

eftersom det skett på kungens eget initiativ.438  

Att bilden av anjalaförbundet såg så olika ut i de finlandssvenska 

läroböckerna beror troligen på den finländska debatten om hur historia 

skulle tolkas. Det var svårt för svekomanska läroboksförfattare att förhålla 

sig till denna händelse utan att alltför tydligt lyfta fram det finska, samtidigt 

                                                             
433 Lindeqvist 1932. 
434 Hallstén 1874, Soininen & Noponen 1921. 
435 Nordmann 1892, 1920, Ottelin 1926. 
436 Lindeqvist 1932, Nordmann 1892, 1920, Ottelin 1926. 
437 Soininen & Noponen 1922, s. 72-73. 
438 Lindeqvist 1932, s 115. 



 

105 
 

som även de såg vikten av det nationella strävandet som ett led i att vinna 

självständighet. I de svenska läroböckerna var det egentligen bara Ekelund 

som kan ses varit undvikande eller relativt neutral, han beskrev händelsen 

som ”[...] en förlust vid Anjala439. Övriga författare pendlade mellan att 

beskriva händelsen som att officerarna vägrade fortsätta kriget,440 eller en 

sammansvärjning,441 till hårdare omdömen som hemligt förbund,442 

uppror,443 myteri,444 eller som landsförrädare445. Odhners läroböcker bjuder 

på olika tolkningar av händelsen då han i de äldre utgåvorna beskrev 

händelsen orsakat av en irritation över Gustav III:s agerande och hur 

officerarnas uppror kom sig av en önskan om fred och en sammankallning av 

riksdagen gällande frågan446. 1919 års upplaga berättade en helt annan 

historia: 
 

De adliga officerarna trodde, att stunden nu var kommen, då adeln 
kunde taga makten från konungen. De bildade en sammansvärjning 
som kallas Anjalaförbundet och deras ledare började att förrädiskt 
underhandla med fienden. [...] Officerarnas förräderi i Anjala väckte 
en storm av förbittring i hela landet. De ofrälse stånden slöto sig till 

konungen.447 

 

Som synes ändrades ståndpunkten radikalt och domen blev hårdare; en 

transformering är tydlig. Huruvida det kan ha med Finlands inbördeskrig, 

ålandskris och fennomanernas kritik av Sveriges språkpolitik att göra är 

svårt att säga, men dessa politiska händelser påverkade relationerna mellan 

Sverige och Finland vid tiden för utgivningen av 1919 års lärobok och det ses 

här spegla beskrivningarna av anjalaförbundet och dess orsaker. Även att 

Odhners lärobok från 1919 hade omarbetats av KG Westman kan ha 

betydelse för tolkningen. Kanske Westman hade en helt annan uppfattning 

om anjalaförbundet, vilket orsakat förändringen mellan upplagorna. 

Svensken Carl Grimberg var hårdast i sin bedömning av officerarnas 

agerande, men ändrade vissa formuleringar mellan 1923 0ch 1935. I utgåvan 

från 1923 stod följande: 
 

Men Gustav hade ej fört sina trupper långt in på ryskt område, 
förrän de adliga officerarnas hätskhet mot konungen bröt ut i ett 
myteri. Detta officersuppror förstörde med ett slag, vad sexton års 
arbete byggt upp. Det gjorde om intet förhoppningarna att äntligen 

                                                             
439 Ekelund 1868, s.148. 
440 Åberg 1870, Starbäck 1878, Larsson 1922. 
441 Brandell 1921. 
442 Rosenborg 1920, Rydfors 1931. 
443 Odhner 1875, 1891. 
444 Wiberg 1867, Höjer 1897, Selander 1922, Morén 1937. 
445 Grimberg 1911, 1923, 1935. 
446 Odhner 1891, s. 186. 
447 Odhner/Westman 1919, s.108. 
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göra slut på faran från öster. Det var ett uppror så skamlöst, att det 
saknar motstycke i historien. Nu tyckte sig dessa maktlystna 
adelsmän ha fått ett utmärkt tillfälle att hämnas på den, som berövat 
deras stånd dess politiska makt. Att de därigenom tillfogade sitt 
fosterland obotlig skada, det tycktes de vara blinda för. [...] I stället 
för att göra sin plikt och följa konungen mot rikets fiender började 
officerarna klandra allt vad han företog sig. De talade med 
ringaktning om honom, ja visade honom öppen vanvördnad. En 
mängd officerare ingingo på Anjala gård vid Kymmene älv en formlig 
sammansvärjning. De kommo överens om att arbeta för att få en 
riksdag sammankallad. Meningen var, att ständerna sedan skulle 
tvinga konungen till att sluta fred och ställa honom till ansvar, därför 
att han börjat krig. Några finska officerare visade sig som rena 
landsförrädare. De ville skilja Finland från Sverige och skaffa det 
självständighet – under ryskt beskydd! Denna sammansvärjning har 

blivit kallad anjalaförbundet.448  

 

1935 var andemeningen är densamma, att förräderiet skadat fosterlandet 

och visat på värsta graden av svek. De formuleringar som ändrats från 1923 

till 1935 är kursiverade i ovanstående text. Den första kursiveringen 

ändrades istället till: 
 

De gjorde gällande, att konungen egenmäktigt hade börjat krig, och 
därför behövde de inte lyda honom. Frågan, om kriget var berättigat 
eller inte, var dock en sak, som riksdagen hade att avgöra, men inte 

konungens underbefälhavare.449 

 

Den andra kursiveringen togs bort helt och den tredje lydde i 1935 års 

upplaga ”Upprorets ledare drevo landsförrädiska underhandlingar med 

ryska kejsarinnan”450. Skymfen över att vilja ha ryskt beskydd, betonad med 

utropstecken kvarstod och fanns även med i 1911 års upplaga. Kanske 

anjalaförbundet hade setts med andra glasögon av eftervärlden om inte 

Ryssland trettio år senare berövat Finland från Sverige för gott. Kanske det 

istället setts som en parantes i den långa gemensamma historien, liksom hur 

de många gränsförflyttningarna mellan Sverige och Ryssland behandlades 

före 1809. Det får vi dock aldrig veta, liksom vi aldrig får veta hur Finlands 

utveckling sett ut utan Rysslands övertagande efter freden i Fredrikshamn.  

I läroböckerna togs anjalaförbundet upp genomgående och händelsen 

gavs olika betydelser i de två länderna. I Sverige beskrevs det som ett 

förräderi, ett svek, förklarat via officerares och adels hämndbegär och 

maktsträvan. I Finland förklarades händelsen som ett tecken på tidig 

finskhetssträvan. De finlandssvenska läroböckerna hade en svår balansakt 

att genomföra vid beskrivningen av händelsen. Att självständigheten sågs 

                                                             
448 Grimberg 1923 s. 250-252. Kursiveringarna är gjorda av licentiatavhandlingens författare och finns 
således inte i originalet. De har kursiverats för att illustrera kommande resonemang. 
449 Grimberg 1935, s.227-228. 
450 Grimberg 1935, s.228. 
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som viktig var genomgående för de finlandssvenska läroböckernas 

beskrivningar, men ordet förrädare undveks av alla utom Nordmann och 

Ottelin. De inkluderar också i den skara som utmålade Sprengtporten som 

ledaren. Mycket vikt lades vid att beskriva att de andra officerarna var 

vänner till honom, och att de följde hans direktiv.  

Det är tydligt att händelserna vid Anjala 1788 var känsliga och att 

berättelsen om förbundet krävde förhandling vid författandet gällande 

innehållet och tolkningarna av händelsen. Skildringarna om vad som hände i 

Anjala 1788 skiljer sig åt, både mellan författare, länder och över tid. Bland 

de svenskspråkiga i Finland balanserade beskrivningarna mellan 

tillfredsställandet av en svensk etnicitet som ville visa sig trogen det svenska 

genom seklen och en finsk nationalistisk strävan av finskhetsideal och 

självständighet. Gällande skillnaderna mellan upplagor i Odhners och 

Grimbergs läroböcker ses att en förhandling har skett, vad som skulle stå om 

händelsen var inte ett resultat av slump eller godtycklighet. Finlands 

inbördeskrig, ålandskris och fennomaners kritik av Sveriges språkpolitik 

inverkade till att skärpa tonen i läroböckerna runt 1920-talet, för att senare i 

och med skandinavism, samarbete och den svenska självbilden som fredliga 

dämpa beskrivningarna något under 1930-talet. Förändringen i 

läroböckerna efter 1920 kan också ha orsaker i pressens behandling av den 

nationella identiteten. Ainur Elmgren har studerat pressen under 

mellankrigstiden och beskriver att svensk press uppvisade en oförmåga att se 

Finlands behov av patriotism och nationell hederskänsla i den nybildade 

nationen. Den svenska pressen behandlade Finlands kränkta identitet som 

inbillad och meningslös och klagomålen Finland framförde förklarades med 

mindervärdskomplex. Överhuvudtaget behandlades Finland i pressen som 

en inrikespolitisk motståndare som skulle slås ned, vilket påverkade och 

förstörde relationerna mellan Sverige och Finland.451 Med bakgrund i 

pressens skildringar av ländernas motsättningar gällande nationell identitet 

kan läroböckernas förändrade beskrivningar av anjalaförbundet under 1920-

talet ses. 

Freden i Fredrikshamn 
Efter kriget 1808-1809, där Ryssland intog Finland med stöd av Napoleon, 

slöts freden i Fredrikhamn. Freden innebar slutet på den gemensamma 

historien. Den östra rikshalvan, i realiteten en tredjedel av landets yta, tillföll 

Ryssland och för Sveriges del blev detta det definitiva slutet på 

stormaktstiden. Freden innebar dessutom en enorm svensk prestigeförlust 

gentemot Ryssland, den gamla ärkefienden i krigen om herraväldet över 

Finland och Bottenviken.  

                                                             
451 Ainur Elmgren (2008) s.197-198. 
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De svenska historieläroböckerna verkade ogärna vilja hänga kvar vid 

denna förlust utan blickade hellre framåt mot kommande politiska reformer, 

industrialisering, unionen med Norge och den långa fredsperioden som 

följde. För Finland inleddes en period av nytt ryskt styre. Den ryske tsaren 

lovade vid övertagandet att Finland skulle få behålla sin protestantism, 

organisation och lagapparat, samt gav Finland titeln Storfurstendömet 

Finland, vilket skulle bli en slags experimentzon för västerländskt inflytande 

i det annars ortodoxa, konservativa och agrara Ryssland. Finland tilläts 

lantdag och eget inre styre, vilket innebar att den första tiden som ryskt 

Storfurstendöme beskrevs i mer positiva ordalag i finlandssvenska 

historieläroböcker än i svenska. Att freden i Fredrikhamn, som avslutade 

den svensk-finska tiden, setts ur olika perspektiv av eftervärlden, syns i 

folkskolans läroböcker i historia i de två länderna. 

Den svenska beskrivningen av freden i 
Fredrikshamn  
De svenska läroböckerna använde sig av rubriken ”Freden i Fredrikshamn” 

eller av ”Finlands förlust”. Om förlusten skulle tolkas som Sveriges förlust av 

Finland, eller som Finlands förlust av Sverige lämnades till läsaren. I 

beskrivningarna av freden och det föregående finska kriget 1808-1809 kan 

vissa återkommande beskrivningar urskiljas. Det var först och främst 

berättelsen om det tappra, goda broderlandet, ofta i berättelsen om kriget, 

men också i själva förlusten av tryggheten i och med Sverige-Finland, som 

genom den hårda freden frånrycktes Sverige. Ibland sågs i dessa 

beskrivningar en omsorg om och en oro över Finland som blev ryskt och i 

den andan också en vilja att återta Finland. Framförallt beskrevs den 

geografiska förlusten av svensk landyta. 

Den hårda förlusten av broderfolket och prestigeförlusten 
gentemot Ryssland 

Att freden var hård, var de svenska läroböckernas eftermäle oavsett när 

under tidsperioden de författades. Många läroböcker tog upp att det var den 

hårdaste freden någonsin452, att Finland bortslets eller frånrycktes Sverige av 

ryssarna453 och att den långa gemensamma 600-åriga historien tagit slut454. 

Detta kan ses som uttryck för känslan av orättvisa. Sverige hade vunnit slag 

mot Ryssland tidigare och aldrig fått så stora delar av Ryssland, och inte 

heller hade Ryssland tidigare tagit så stora delar av Sverige. I Ekelunds 

                                                             
452 Wiberg 1867, 1870, Ekelund 1868, Pettersson 1871, Segerstedt 1881, Larsson 1898, 1922, Bergström 1898, 
Rydfors 1908, 1931, Rosenborg 1920, Grimberg 1911, 1923, 1935, Brandell 1921, Greiff 1935, Morén 1937. 
453 Odhner 1870, 1875, 1891, Kastman & Brunius 1877, Bergström 1898, Grimberg 1923, 1935, Brandell 1921. 
454 Ekelund 1868, Odhner 1870, 1891, Åberg 1870, Kastman & Brunius 1877, Starbäck 1878, Segerstedt 1881, 
Bergström 1898, Liljeholm & Gardell 1898, 1899, Grimberg 1911, 1923, 1935, Brandell 1921, Morén 1937.   
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beskrivning från 1868 betonades att det var en dyr fred, på flera sätt, både 

ytmässigt, befolkningsmässigt, men också försvarsmässigt: 
 

Detta var den mest dyrköpta fred, Sverige någonsin ingått, ty hon 
köptes med uppoffrande af en tredjedel af rikets område och 
befolkning. I 650 år hade Finnland i större eller mindre omfång 
tillhört Sverige och var dermed införlifvadt både till språk och lagar 
samt genom en under årens längd en befästad tillgifvenhet. Det 
utgjorde ett värn mot den mägtiga grannen i öster så väl genom sitt 
läge som genom folkets trohet och tapperhet, och Sverige kan icke 
nog beklaga detta dryga offer åt den egensinniga Gustaf Adolphs 

oförstånd455  

 

I Ekelunds beskrivning ses Finland som en del av Sverige, men också som en 

välbehövlig buffertzon mellan Ryssland och det egentliga Sverige. Ekelund 

visade tydligt Sverige som den stora förloraren av det tillgivna, trogna, 

tappra folket i buffertzonen Finland i öster. Att Sverige såg fördelarna av 

Finlands geografiska läge som buffert mot Ryssland var ett tema som 

diskuterats även i andra sammanhang.456  

Efter freden låg Sverige öppet mot öster och skulden för denna förlust 

fick Gustav IV Adolf bära,457 en kung som allmänt haft dåligt rykte i svensk 

historieskrivning och ofta frammålats som inkompetent och egensinnig. 

Även ryssarna gavs skulden. Det beskrevs att de anföll, intog och tillskansade 

sig Finland vid freden: 
 

Genom freden i Fredrikshamn 1809 måste hela Finland jämte Åland 
afträdas. Det var den hårdaste fred Sverige någonsin slutit. Det kära 
finska broderfolket, som under 600 år troget stått vid vår sida, delat 
våra faror och vår ära, hade ryssarne nu genom svek och våld lyckats 

frånrycka oss.458  

 

Att bli frånryckt sitt folk och sitt land, dessutom genom svek och våld, 

beskrevs ovan med en viss bitterhet. Bergströms beskrivning, som skrevs 

1898, lämnade Gustav IV Adolf utanför skuldbördan och istället gavs 

Ryssland skulden. I Sverige pågick runt sekelskiftet en debatt om 

försvarsfrågan och Ryssland sågs som det stora hotet för Sveriges del. Att 

Ryssland de facto tog Finland 1809, efter att anfallit dem året innan, betonas 

och undermeningen är att Ryssland borde ses som en farlig fiende. Odhner 

skrev 1891 om händelsen att: 
 

                                                             
455 Ekelund 1868, s.161. 
456 Längre fram i historien ses Finland fortfarande som en buffert mellan det stora östblocket och 
Skandinavien. Finlands geografiska position har lyfts fram som en klar fördel för Sveriges utrikespolitik. 
457 Ekelund 1868, s.161. 
458 Bergström 1898, s.148. 



 

110 
 

Det hade slutligen lyckats ryssarne att frånrycka Swerige det kära 
finska broderlandet, som i 600 år delat ljuft och ledt med Swerige 

och troget stått wid dess sida i med och motgång.459  

 

Historien före 1809, där otaliga strider om finska landområden pågått 

mellan Sverige och Finland betonades. Beskrivningen skulle kunna ses som 

att trägen vinner, i alla fall om det gällde en stor och mäktig nation som 

Ryssland. Den stora mäktiga grannen i öster skulle inte underskattas. 

Odhner var engagerad i försvarsfrågan och satt som ledamot i andra 

kammaren då han författade detta. Det var just hotet från öster och 

försvarsfrågan som var grunden till Odhners politiska engagemang och 

frågan debatterades, som tidigare nämnts, mycket inom svensk politik under 

decenniet. En nationalistisk anda med ett framlyftande av en svensk historia 

med ett ärofyllt förflutet med krigiska anor kunde skönjas när Morén, två år 

före andra världskrigets utbrott beskrev freden i Fredrikshamn: 
 

En hårdare fred har Sverige aldrig slutit, ty genom den förlorades 
mer än en tredjedel av riket. Svenskar och finnar, som i 600 år troget 
stått vid varandras sida och blandat blod i otaliga strider, fingo nu gå 

skilda vägar.460  

 

Här associerade Morén brödraskapet med Finland genom blodsblandande 

på slagfälten och en trogenhet gentemot varandra i 600 år. Finland hade vid 

författandet varit självständiga i nära två decennier och kunde kanske ses 

som en jämbördig nationsgranne. Att de två länderna haft ett gemensamt 

förflutet kunde kanske skapa samarbeten och allianser i ett Europa som vid 

tiden sakta började komma i gungning.  

Tiden mellan Odhners och Moréns redogörelser präglades av nationalism 

och problem i de svensk-finska relationerna. Finlands självständighet, 

inbördeskriget mellan röda och vita, ålandskrisen och misslyckade försök till 

skandinaviska samarbeten461, liksom en hårdare tillvaro för Finlands 

svenskar, torde ha inverkat på Moréns beskrivning. Dessutom hade 

försvarsfrågan med främst Sovjetunionen som hot förändrats. Morén 

verkade snarare försöka påminna Sverige om finnarnas trogenhet och 

blodsspillan i svenskt namn. Kanske var det ett försök av Morén att knyta 

samman folken igen i en tid av nazitysk och sovjetisk expansionsvilja.  

                                                             
459 Odhner 1891, s.196. 
460 Morén 1937, s.162. 
461 1935 deklarerade Finland en Skandinavisk hållning i och med att hotet från Sovjetunionen växte, Finland 
försökte närma sig Sverige, Norge och Danmark för att stärka sin neutrala hållning. De fyra länderna hade 
dock svårt att enas om vilken fiende de skulle frukta mest. Danmarks gräns till Nazityskland skapade rädsla 
för Tyskland, Finland var med sin historia och långa gräns till Sovjet mest rädda för det hotet. Sverige och 
Finland försökte enas runt en militär bas på Åland, men Sverige backade efter ogillande från Sovjet så ingen 
Svenskfinsk ålandsbas skapades.  (Max Jacobsson. Finlands väg 1899-1999. Från kampen med tsarväldet till 
EU-medlemskap. (Stockholm 1999) s.44-46). 
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I samband med skilsmässan 1809 skildrades finnarna i de svenska 

läroböckerna i historia som trogna och tappra och Finland beskrevs som det 

kära finska broderlandet, och krigshären som den lilla, men modiga 

hären.462 Det är tydligt att läroboksförfattarna ville samla ihop de 

gemensamma 650 åren i fina ord om finnarna, tagna ur von Döbelns sista tal 

till finnarna, ett tal som också återfunnits i flera av läroböckerna. 

Hanterandet av förlusten 

Hur läroboksförfattarna hanterade händelsen i sina texter skiljde sig åt. 

Några läroboksförfattare antog linjen att visa omsorg mot Finland och de 

löften som tsaren gjorde vid övertagandet. Finnarna betraktades nästan som 

svenskar vilket förpliktigade till ryskt ansvar. Det var Finland som 

betraktades vara förlorare genom att inte längre få åtnjuta den svenska 

friheten.463 Andra läroboksförfattare fokuserade mer på prestigeförlusten, 

vad andra ansåg om Sverige och hur det påverkade den svenska självbilden. 

Ett försök till återställning av ordningen tycktes vara önskvärd.464  

Eftersom Finland under den 600-åriga gemensamma historien ”[...] allt 

mera sammansmält med wårt land till språk, seder och lagar”465 var det 

viktigt att de skulle få behålla sina svenska seder och sitt lagsystem. Rydfors 

skrev att:  
 
Den ryske kejsaren lovade finnarna att få behålla samma lagar, som 
de haft under den svenska tiden, men detta löfte blev vid 

århundradets slut brutet.466  

 

Textpassagen beskrev en inledande välvilja hos den ryska tsaren, men 

svekfullheten i löftet var vad som betonades. Undertonen vittnar om 

uppfattningen att ryssarna inte var att lita på. Att det var Finland som var 

den verkliga förloraren vid denna fred tydliggjordes vidare genom 

beskrivningen att Finland ”lösrycktes [...] från det land, som givit Finlands 

folk dess fria samhällsordning, dess religion och västerländska kultur”.467 

Ödet att finnarna skulle tillhöra Ryssland verkade ibland lika svårt för 

svenska läroboksförfattare att smälta som att de förlorats av Sverige.  

Vad andra nationer kan ha ansett om freden upptog också en del 

utrymme i läroböckerna. Här återfinns två sätt att beskriva det på, ett yttre 

och ett inre. Det yttre var en rädsla att Sverige skulle ses som svagt, nyligen 

                                                             
462 Wiberg 1867 och 1870, Odhner 1870, 1875 och 1891, Åberg 1870, Wendell 1884, Bergström 1898, 
Liljeholm & Gardell 1898 och 1899, Rydfors 1908 och författarlös 1882. 
463 Grimberg 1911, 1923, Larsson 1922, Rydfors 1931. 
464 Hägerman 1875, Larsson 1898, 1922, Rosenborg 1920, Brandell 1921, Grimberg 1923, 1935, Morén 1937, 
Berg 1892, 1904, Liljeholm & Gardell 1898, 1899, Larsson 1922, Rydfors 1931. 
465 Kastman & Brunius 1877, s.94-95. 
466 Rydfors 1931, s.149. 
467 Grimberg 1935, s.239. Se även Grimberg 1923, s.261. 
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berövat en tredjedel av sitt lands yta och utan kronprins på grund av 

statskuppen mot Gustav IV Adolf och den istället regerande barnlöse, åldrige 

Karl XIII. Sökandet efter en kung började468 och Jean Baptiste Bernadotte 

ansågs till slut som en lämplig kandidat till kungatiteln och han blir insatt 

som regerande kronprins. En förhoppning och en önskan från folket att 

Bernadotte skulle söka få tillbaka Finland nämndes av några författare469, 

men istället berättas att de svenska blickarna vändes mot Norge. Odhner 

skrev att ”Sweriges yttre ställning blef genom Finlands förlust mycket wådlig 

men betryggades åter genom föreningen med Norge 1814”470 Att Sverige 

målades upp som svagt och stukat är tydligt i citatet av Odhner, men i och 

med unionen med Norge beskrevs Sverige som stabilt igen.471 Dock nämndes 

att det inte rådde samma förhållande mellan det gamla Sverige-Finland, som 

i unionen med Norge, då länderna inte skulle ha gemensam inrikespolitik.  

Den inre oron i Sverige var också tydlig i läroböckerna. Frågan om hur 

det tappra, gamla svenska vikingafolket skulle ses på svävar över en del 

beskrivningar: 
 

När nu olyckan kom över Sverige i och med förlusten av Finland, 
funnos många som ansågo, att svenskarna vansläktats från sina 

tappra förfäder och blivit ett förvekligat folk.472  

 

Larssons beskrivning utgjorde en bakgrund till bildandet av Götiska 

förbundet som skulle lyfta svenskheten inom kultur och bildning och på det 

sättet återge Sverige sin storhet och vinna respekt i Europa. I anslutning till 

Götiska förbundet var dikten ”Svea” ofta citerad i läroböckerna473, och då 

främst strofen ”[...] inom Sveriges gränser erövfra Finland åter!”.474 Detta 

kan ses som ett indirekt sätt att förlika sig med den geografiska förlusten då 

det fanns bättre sätt att visa sin storhet. Att Ryssland fick Finland var en 

politisk förlust, men svenskarna vann det kulturella slaget. I en vid tolkning 

kan det ses som att svenskarna överlistade ryssarna. 

Finland och Åland blir ryskt 

Den absoluta majoriteten av de svenska böckerna beskrev att förlusten gällde 

Finland och Åland. Åland särskiljdes från Finland i beskrivningarna och 

                                                             
468 Här nämns inte Axel von Fersens gatlopp, sällan också det första misslyckade försöket med sökandet 
efter kung. Istället nämns bara Jean Baptiste Bernadotte eller Karl XIV Johan. 
469 Berg 1892, 1904, Liljeholm & Gardell 1898, 1899, Larsson 1922, Rydfors 1931. 
470 Odhner 1891, s. 202. 
471 Att Norge inte var intresserade av en sådan union nämns ointresserat i förbigående. Däremot beskrivs 
kraftsamlingen med trupper mot Norge som ett styrkebevis, då Norge till slut tvingades till union. 
472 Larsson 1922, s.119. 
473 Ibland citeras dikten ”Svea”, direkt i anknytning till freden i Fredrikshamn, ibland senare men då med en 
återkoppling till Finlands förlust. 
474 Hägerman 1875, s. 140. Se även Larsson 1898, 1922, Rosenborg 1920, Brandell 1921, Grimberg 1923, 
1935, Morén 1937 
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nämndes separat, vilket var en markering att Sverige inte ansåg att Åland 

skulle tillfallit Ryssland på grund av sin svensktalande majoritet och sin 

närhet till Stockholms skärgård. Just närheten till Sverige ansågs nog som 

särskilt allvarlig då Åland föll i ryska händer, vilket i praktiken innebar att 

inte bara det perifera norr skulle få Ryssland som den nya direkta grannen, 

utan även huvudstaden Stockholm. Att Åland tillföll Ryssland, trots sin 

svensktalande befolkning krävde ett särskilt omnämnande i de svenska 

läroböckerna och betonade ytterligare orättvisan i fredrikshamnsfreden 

1809. 

Åland nämndes tidigare i läroböckerna som ett av de områden i Finland 

som längst varit befolkade av svenskar och befolkningen hade vid tidigare 

ryska anfall, flytt till svenska fastlandet. Sverige kunde därigenom ses ha en 

närmare relation till den Åländska ögruppen än till exempelvis norra 

Västerbotten. Att sista ordet om Ålands tillhörighet inte var sagt illustreras 

också i samband med ålandskrisen. 

Den finlandssvenska beskrivningen av freden i 
Fredrikshamn 
När den finländska historien skrevs var det viktigt att visa en sedan långt 

tillbaka pågående strävan för självständighet och, enligt finskhetsvänner, en 

tidig nationell finsk strävan. Som läroboksförfattare blev det därigenom 

viktigt att förhålla sig till separationen från Sverige i kombination med 

övertagandet av Ryssland på ett sätt som inte stötte sig med Ryssland, men 

ändå visade på västerländska traditioner och en nationell strävan. 

Ryskt och svenskt styre runt 1809 

Huruvida den finlandssvenska bilden av det ryska övertagandet av Finland 

sågs som en förlust eller som en vinst är svårt att slå fast utifrån 

läroböckerna, eftersom de under hela den ryska tiden av undersökningen 

påverkades av rysk censur och granskning. Det som säkert kan sägas är att 

de inte uttryckte någon värdering gentemot Ryssland vid övertagandet. Det 

återfinns inget tydligt mönster i känslan av att stå under ryskt styre, bara om 

hur det kändes vid skilsmässan från Sverige och runt själva kriget. 

Beskrivningen av skilsmässan skildrar däremot tre linjer i förhållningssätt 

till händelsen. 

Den första linjen bestod av kortare konstateranden om att Sverige avstod 

Finland till Ryssland som en konsekvens av freden.475 Detta kan ses som ett 

sätt att inte ta ställning åt något håll, varken för eller mot Sverige eller 

Ryssland, inte heller för eller mot svensk- eller finsktalande i Finland. Om 

                                                             
475 Soininen & Noponen II 1912, s.104, 1922, s.95, Ottelin 1926, s.146, Wichmann 1908, s.206, Magnusson 
1897, s.43-44, Melander II 1871, s.148, Hallstén 1874, s.53. 
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detta berodde på att det var känsligt eller inte är svårt att säga, men det kan 

konstateras att det var en relativt vanlig linje.476  

Den andra linjen uttryckte sorg, eller i alla fall ett ledsamt avsked över det 

som varit.477 Här kan ibland en balansakt skönjas där författarna uttryckte 

en lätt bitterhet över fredens utgång men utan att vilja stöta sig med 

Ryssland. Den författarlösa läroboken försökte lösa problemet genom att 

först beskriva freden i Nystad 1721 med bitterhet för att sedan kunna skriva 

om 1809 års fred lite mildare. Freden i Nystad beskrevs:  
 

Det trogna Finland, som med Sverige genomgått så mången hård tid 
och deltagit i så många strider, segrar och nederlag, var nu styckadt 
och en del deraf bortryckt af fienden. Dermed var första steget taget 

till landets fullständiga lösslitande från Sverige.478  

 

Styckandet, bortryckandet och lösslitandet av det trogna Finland från 

Sverige vid freden vid Nystad 1721 stod i fokus. Om freden 1809 kunde 

därmed beskrivas mildare och mer diplomatiskt beskrivas att ”Då slöts till 

slut fred i Fredrikshamn och Sverige afträdde till Ryssland hela Finland”.479 

Detta sätt att flytta den känslomässiga reaktionen skulle kunna ses som ett 

exempel på att inte vilja stöta sig med Ryssland, men också som ett sätt att 

inte heller direkt yttra en åsikt men ändå uttrycka att frederna och det ryska 

övertagandet kändes orätt.  Wichmann visade sig mer orädd och uttryckte 

att:  
 

I närmare sjuhundra år hade Finland varit förenat med Sverige. 
Skilsmässan från moderlandet kändes därför för många av våra 

landsmän så svår, att de stannade kvar för alltid i Sverige.480  

 

Även om Wichmann visade att kontinuiteten på sjuhundra år skapade sorg 

hos finländarna, markerades dock inte just den finländska sorgen, snarare 

var de sörjande numera boende i Sverige. Även detta kan ses som ett försök 

att markera en känsla utan att ta ställning, utan att stöta sig med någon. 

Skildringar av von Döbeln och hans tal till finnarna och deras tapperhet och 

trogenhet vid krigsslutet, kan tolkas som ett vackert avsked där Sverige 

tackade finnarna för deras trogna arbete med att försvara de gemensamma 

gränserna. Både Vest och Wichmann beskrev von Döbelns tal i sina 

läroböcker: 
 

                                                             
476 Sju av 24 läroböcker håller denna första linje. 
477 Författarlös 1882, Vest 1906, Wichmann 1908. 
478 Författarlös 1882, s.23. 
479 Författarlös 1882, s.24. 
480 Wichmann 1908, s.215. 
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I manliga ordalag tackade han finnarna för dess trohet och 
tapperhet. Och han uttalade det hopp, att vänskap fortfarande skulle 

råda mellan de två folk, som nu blivit skilda från hvarandra.481  
 

[...] tackade han dem i konungens och hela svenska folkets namn för 
deras trofasta tillgivenhet ej blott mot Finland utan även mot 
Sverige. [...] Vi skola från släkte till släkte välsigna er, högakta er! [...] 

Finnar, Bröder!482 

 

Att återge von Döbelns tal kan tolkas som ett värdigt svenskt farväl av 

brödrafolket. Både Vest och Wichmann betonade att det svensk-finska var 

avslutat. Dock önskade de att vänskapen och brödraskapet skulle bestå, men 

i andra former. Detta sätt att beskriva händelsen visar på en ömsesidig 

respekt mellan folken och lämnade Ryssland helt utanför detta gamla 

brödraskap. 

I den tredje linjen sågs avslutet mindre sentimentalt och visade på att det 

finländska folket såg fram emot nya tider.483 Vest och Melander visade på att 

tiden för en skilsmässa mellan Sverige och Finland var mogen vid 1800-

talets inledning. Samarbetet hade varit gott, men det var dags att gå vidare. 

Melander beskrev broderskapet mellan länderna:  
 

Sålunda åtskildes Finland och Sverige, hvilka nära sexhundra år i 
lust och nöd troget stått vid hvarandras sida såsom en yngre broder 
vid en äldres. Finland gick nu, sjelf myndigt blifvet, ett nytt tidsskifte 

till mötes.484   

 

Vest illustrerade det på liknande sätt, och tillade de två ländernas bidrag till 

det gemensamma riket: 
 

Finland hade från Sverige fått kristendom och bildning, lagar och 
ordnade förhållanden. Det hade i allt varit likställdt med Sverige, 
hvilket behandlat Finland som ett broderland. Och till gengäld hade 
Finlands invånare troget kämpat vid svenskarnas sida samt gifvit 
Sverige många utmärkta fältherrar, statsmän och författare. Och 
Finland hade under krigen med Ryssland varit en sköld och en 
förmur för Sverige. Nu gick det finska folket, myndigt blifvet, en ny 
framtid till mötes. Och hvad denna framtid än gaf, skulle det icke 
förgäta sin tacksamhetsskuld till folket på andra sidan 

Bottenhafvet.485 

 

Finland kunde rakryggat lämna den gemensamma nationen medvetet om 

sina bidrag till Sverige. Vikten av att framhäva även Finlands bidrag till 

                                                             
481 Vest 1906, s.128. 
482 Wichmann 1908, s. 207. 
483 Koskinen 1873, Melander 1876, Nordmann 1892, 1905, 1920, 1928, Vest 1906. 
484 Melander 1876, s.93. 
485 Vest 1906, s.128. 
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Sverige var betydande, det betonades att inte bara Sverige bidragit genom 

lagar och bildning, även Finland hade varit en stark samarbetspartner. 

Bristen på beskrivningar av finländska bidrag till det gemensamma 

kungariket Sverige var en viktig del av kritiken från Finland i föreningarna 

Nordens granskningar av svenska läroböcker,486 en kritik som efter denna 

studie anses fullt befogad.   

De negativa konsekvenserna av samarbetet nämndes bara av Nordmann. 

Han gjorde det också genomgående i sina läroböcker, även om han i de två 

senare böckerna också beskrev föreningsbanden mellan länderna som 

bestod av samma lagar, skyldigheter, rättigheter och konung487. Dock 

beskrevs svenska språket som ett problem: 
 

Att det härskande folket haft svenska språket till modersmål, måste 
naturligtvis för de finskatalande hafva vållat vissa svårigheter, hvilka 
först då kunde afhjälpas, när finska skolor och finska böcker kommit 

till stånd.488  

 

Att Nordmann tog upp detta kan ses som ett diplomatiskt erkännande av att 

det inte varit positivt för det finska språkets utveckling att allt officiellt 

arbete i Finland skett på svenskan under den gemensamma dryga 

sexhundraåriga perioden. En intressant beskrivning gjorde Koskinen. Han 

beskrev delningen relativt okänslosamt, men i direkt anslutning till 

händelsen har han placerat in en slags sammanfattning av den svensk-finska 

tiden. Där uttryckte han i och med 1700-talets ryska krig och inre 

stridigheter mellan hattar och mössor att: 
 

[...] den trohetskänsla, som band Finlands inbyggare wid Swenska 
regeringen, allt fortfarande war orubbad, hade dock under de senaste 
årtiondena patriotismen hos Finnarne waknat till allt högre lif, 

gestaltande sig till en särskild Finsk nationalkänsla.489  

 

Han beskrev således att trogenheten som finnarna alltid visat Sverige fanns 

kvar men att utvecklingen av nationalkänslan och den nationella strävan för 

den egna finländska nationen trots det vaknat. Dessutom visade han fram en 

finsk nationalkänsla redan på 1700-talet. Formuleringar som denna gällande 

den påstådda tidiga nationalistiska strävan var orsaken till kritiken från 

samtidens historiker.  Han återkopplade alltså strävandet längre tillbaka än 

vid tiden för anjalaförbundet. 

Alla de tre ovanstående linjerna måste ses i ljuset av att de finländska 

läroboksförfattarna tvingandes förhålla sig till Ryssland som den egentliga 

                                                             
486 Wilhelm Carlgren (1957) s-53-55. 
487 Nordmann 1920, s. 89-90, 1928, s.96. 
488 Nordmann 1892, s.81, 1905, s.89. Se även Nordmann 1920, s. 89-90, 1928, s. 96. 
489 Koskinen 1873, s.98. 
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makthavaren i Finland, detta i kombination med den pågående språkstriden 

och att de undersökta böckerna var skrivna för den svenskspråkiga skolan i 

Finland. Ingen lärobok uttryckte uppenbar sorg eller glädje över det ryska 

övertagandet, inte heller nämnde någon att det ryska övertagandet faktiskt 

innebar en annan härskare. Det antyds nästan i läroboksbeskrivningarna att 

Storfurstendömet Finland efter 1809 var mer eller mindre självständigt, 

Ryssland beskrevs inte i och med det svenska avträdet av Finland. Dock 

beskrevs lantdagens arbete och tsarens olika påbud genomgående efter 

1809, men just vid freden i Fredrikshamn skildrades bara skilsmässan, inte 

det nya förhållandet. 

Åland och Västerbotten blir finskt 

Det genomgående mönstret i de svenska läroböckerna, där Åland var 

specifikt utskrivet vid det ryska övertagandet återfanns inte i den 

finlandssvenska kontexten, där var det snarare Västerbotten som beskrevs 

anmärkningsvärt. Även om Åland ibland nämndes så var en vanligare 

finlandssvensk beskrivning av de geografiska konsekvenserna av freden att 

delar av Västerbotten tillföll Ryssland och senare alltså Finland.490 Det 

skrevs ut att det var ett svenskt område ”[...] en liten del av svenska 

Västerbotten till Torneå älv,”491 eller ”[...] en liten del af Vesterbotten, öster 

om Torneå och Muonio elfvar.”492 I dessa beskrivningar var det bara 

Koskinen som skrev ut orsaken till att Västerbotten gavs egen omnämning 

”Alla län inom Swenska Finland samt en liten del af Westerbotten, ända till 

Torneå och Muonio elfwar, afträddes åt Ryssland”493 Att Västerbotten som 

landskap delades, trots att det räknades som egentliga Sverige, sågs som mer 

intressant i Finland än att Åland hamnade på den rysk/finska sidan.  

De sällsynta exempel på att Åland också nämndes vid freden är då 

Wichmann beskrev att ”Därpå avträdde Sverige [...] hela Finland jämte 

Åland [...] åt Ryssland,”494 samt då Nordmann i förbigående nämnde att 

”[...] även Åland följde med”495 var de enda som återfanns i de 

finlandssvenska läroböckerna i historia.496 Detta kan ses som en markering 

från finlandssvensk sida om att Åland borde räknas till Finland oavsett vilket 

språk som där talas.  

Händelsen skildrades också i Hults geografibok från 1896 där det 

beskrevs att i och med freden i Fredrikshamn ”[...] blef Åland finskt och en 

                                                             
490 Wichmann 1908, s. 206, Melander 1876, s.93, Melander II 1871, s.148, Koskinen 1873, s.97-98. 
491 Wichmann 1908, s.206. 
492 Melander 1876, s.93. 
493 Koskinen 1873, s.97-98. 
494 Wichmann 1908, s. 206. 
495 Nordmann 1920, s. 89. 
496 Åland nämns i två fall till, men då enbart som en gränsmarkör likt Muonio och Torne älvar (Soininen II 
1912 och 1922) 
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del af Vesterbotten tillföll vårt land”497. Formuleringen avvek från det övriga 

finlandssvenska mönstret och tyder på att Hults mera svensksinnade 

uppfattning var att Åland tidigare varit en mer naturlig del av Sverige än av 

Finland. Den skiljde sig också från de svenska beskrivningarna där Sverige 

fick avstå Finland och Åland.498 Även då de formuleringarna också visade på 

att Åland inte helt naturligt skulle tillfallit Finland var Hult den enda som 

skrev ut att Åland nu först blev finskt.  

Gällande freden i sig, kan inga skillnader över tid direkt skönjas, snarare 

handlade det om personliga variationer, och inte tidsenliga mönster. Dock 

sågs skillnader mellan länderna där Sverige betonade den geografiska 

förlusten av landyta och befolkning, samt särskilde Åland från övriga 

Finland. Detta mönster stämmer överens med Similäs undersökning av 

1950-talsläroböcker i historia, där det framkom att svenska läroböcker 

betonade en geografisk förlust och, även särskiljandet av Åland.499 Dessutom 

fanns skillnader i den beskrivna historien i grannlandet efter skilsmässan, 

där det gamla kungariket lämnades åt sitt öde och båda nationerna sågs 

blicka framåt inom sina egna nya gränser. Inte förrän runt sekelskiftet 

började de i läroböckerna åter snegla mot varandra, inledningsvis genom 

Runeberg och Topelius, men längre fram på grund av ålandskrisen. 

Ålandskrisen  
Redan före Finlands självständighetsförklaring inleddes 1917 konflikten 

mellan Sverige och Finland gällande Åland, som själva uttryckt en önskan 

om att tillhöra Sverige. Sverige argumenterade utifrån ålänningarnas 

svenska språktillhörighet, men argumentet slog tillbaka då Västerbottens-

kommittén kontrade med frågan om finskspråkiga svenska Tornedalen som 

eventuellt byte mot Åland.500 I mitten av februari 1918 anlände en svensk 

flotta till Åland, enligt Sverige av humanitära skäl som ett svar på 

ålänningarnas rop efter skydd under världskrig och finländskt inbördeskrig 

Både ryssar och finnar lämnade Åland, men svenskarnas inblandning 

ogillades starkt av såväl röda som vita i Finland, likaså av Rådsryssland och 

Tyskland. I mars 1918 ankrade en tysk styrka intill Åland och svenskarna 

avlägsnade sig.501 Våren 1919 kontaktade Sverige, utan att först ha meddelat 

Finland, fredskonferensen i Paris, och framförde en önskan om att genom 

folkomröstning på Åland, med hänvisning till nationalitetsprincipen, besluta 

                                                             
497 Hult 1896, s.44. 
498 Wichmann 1908, s.206, Soininen II 1912, s.104, Larsson 1898, s.105, Bergström 1898, s.148, Liljeholm & 
Gardell 1898, s.184, Liljeholm & Gardell 1899, s. 144, Berg 1904, s.66, Rydfors 1908, s.154. 
499 Matti Similä. (2002) s.109. 
500 Elenius, Lars (2001) s. 248. Västerbottenskommittén var en fennomansk rörelse vilken agerade utifrån 
den storfinska ideologin och uttalade anspråk på det finsktalande tornedalska området i Sverige. (Lars 
Elenius (2001) s.248–251 och Lars Elenius (2006) s.84.) 
501 Osmo Jussila, Seppo Hentilö & Jukka Nevakivi. Finlands politiska historia 1809-2009. (Helsingfors 
2009) s. 156. 
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om ögruppens nationstillhörighet. Konferensen överlämnade dock frågan till 

Nationernas förbund,502 och röstresultatet på Åland visade att 96 % av öns 

befolkning önskade tillhöra Sverige.503  

I maj 1920 stiftade Finland en självstyrelselag vilken gav ålänningarna 

utökade privilegier och eget landsting. Åland vädjade ändå till Sverige vilket 

av Finland sågs som landsförräderi och två av ledarna fängslades. I maj 1921 

meddelade Nationernas Förbund att Åland tillhörde Finland, och att öarna 

skulle neutraliseras militärt504 och 1922 beslutades att Åland hade rätt till 

skolundervisning på svenska.505 Ålandsfrågan ställde nationalitetsprincipen 

och diskussionen om svensktalande Åland och finsktalande Tornedalen på 

sin spets och ämnet var mycket känsligt för de två inblandade länderna. 

Efter ålänningarnas önskan att tillhöra Sverige växte en stor skepticism fram 

gentemot finlandssvenskar i Finland, vilket intensifierades under 1920- och 

30 talen.506 

Läroböckerna under 1920-talet skildrade en ansträngd relation mellan 

Sverige och Finland, på grund av ålandskrisen. Både ålandskrisen i sig och 

den bakomliggande nationalitetsprincipen behandlades i flera av 

läroböckerna i undersökningen.507 Även folkomröstningens resultat 

redovisades i flera böcker från båda länderna.508 Dock togs inte 

Västerbottenskommitténs förslag om att byta Åland mot Tornedalen upp i 

någon av läroböckerna, vilket är intressant eftersom det var ett känsligt 

inlägg i debatten och en av orsakerna till den intensifierade försvenskningen 

i Tornedalen. 

Den svenska hållningen beskriver att 
ålänningarna blir finländare 
De flesta svenska läroboksförfattarna skrev inte ut någon direkt åsikt i 

frågan, men gjorde indirekta ställningstaganden. Till exempel menade 

Rosenborg att: 
 

Ålänningarna, som äro svenskar, önskade få tillhöra Sverige, men i 
Nationernas förbund bestämdes, att Åland fortfarande skulle tillhöra 
Finland. Det skall likväl neutraliseras och dess folk få åtnjuta full 
nationell trygghet.509   

 

                                                             
502 Osmo Jussila, Seppo Hentilö & Jukka Nevakivi (2009) s.179. 
503 Susanna Hedenborg & Lars Kvarnström (2013) s.271. 
504 Osmo Jussila, Seppo Hentilö & Jukka Nevakivi (2009) s. 179. 
505 Lars Elenius (2001) s.248-250. 
506 Jan Sederholm (2011) s.117. 
507 Soininen & Noponen II 1922, Lindeqvist II 1933, Larsson 1922 Selander Hi. II 1924. 
508 Lindeqvist II 1933, s. 98, Schybergson 1939, slutordet, Rosenborg 1920, s. 295-296, Larsson 1922, s.153, 
Furuskog/Berg 1937, s.102. 
509 Rosenborg 1920, s.295-296. 
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Rosenborg betecknade ålänningarna som svenskar, dock lämnades 

ställningstagandet därvid eftersom Nationernas förbund hade tagit beslutet. 

Författaren antydde dock att beslutet var felaktigt. Här ses exempel på hur 

en läroboksförfattare överordnar ålänningarnas etniska tillhörighet över den 

nationella identiteten, men eftersom svenskarna var ett fredsälskande folk 

anpassade svensken sig till Nationernas förbunds beslut, trots att beslutet 

ansågs tvivelaktigt.  Berg/Furuskog beskrev att: 
 

Åland är en skärgård, som skiljes från Sverige genom Ålands hav. 
[...] Ålänningarna ha önskat att få förena sig med Sverge, men i 
stället har Åland fått en viss självstyrelse under Finlands 

överhöghet.510  

 

Hållningen liknar Rosenborgs, men självstyret betonas, dock under 

finländsk överhöghet. Att krisen också påverkade förhållandet och relationen 

mellan de gamla brödrafolken betonas också av Larsson:  
 

Sedemera har mellan Finland och Sverge en misshällighet uppstått 
därigenom, att åländingarna begärt att få förena sig med Sverge, 
därvid åberopande den för Nationernas förbund gällande ovan 
nämnda principen, att  en nationalitet skall genom folkomröstning få 
bestämma till vilken stat den vill höra. Sverge ville ej tillbakavisa 
denna begäran, som Finland emellertid motsätter sig. Denna sak är 

nu (juli 1920) hänskjuten till Folkens Förbund.511 

 

Larsson skrev detta innan Nationernas Förbund avgjort frågan och 

beskrivningen andas hoppfullhet och lyfter fram Sveriges välvilja då de sades 

vara beredd att ta emot ålänningarna och deras önskan, medan Finland inte 

ville släppa dem. Sverige beskrevs som goda väldsmedborgare som var 

beredda att följa nationalitetsprincipen medan den nyblivna självständiga 

nationen Finland motsatte sig det. Graden av civilisering i de två nationerna 

antyds därmed implicit. Att svenska författare tog Ålands ”parti” och 

uttryckte en skepticism gentemot Finland kan illustreras vidare av Larsson, 

där han beskrev Finlands självständighet med en skeptisk hållning: 
 

I samband med frigörelsen utbröt en inre strid i Finland mellan ”de 
röda” och ”de vita”, som de vedertagna namnen blivit. Andra namn 
är det vanskligt att använda, emedan man ännu tvistar om, huruvida 
de röda skola anses som ett arbetarparti eller som en hop löst 

slödder och förbrytare.512  

 

                                                             
510 Furuskog 1937, s.102. 
511 Larsson 1922, s.153. (*)i citatet hänvisar till Nationalitetsprincipen som också fanns beskriven i läroboken. 
512 Larsson 1922, s. 151. En skeptisk hållning kan även utläsas i beskrivningarna av Rosenborg 1920 och 
Berg/Furuskog 1937. 
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Med den bakgrunden uppmålad i läroboken kunde Finlands rätt till 

självständighet ansetts tvivelaktig. Larssons syn på ländernas relation 

verkade vara infekterad. Den gängse föreställningen av kulturfolk och 

civiliserade baserades bland annat på känslan för lag- och ordning.513 Kanske 

kan inbördeskriget i Larssons ögon visas som en ociviliserad handling, vilket 

här starkt påverkade hans formuleringar. Som om det inte var nog att 

finländarna krigade med tvivelaktiga aktörer, fortsatte Larsson sin 

beskrivning med att ”Sverges ställning blev härunder mycket pinsam. Några 

ville att Sverge skulle hjälpa de vita med svenska kronans vapenförråd”.514 

Larsson kan tolkas vara negativt inställd till den nya nationen Finlands 

stabilitet och självständighet. Larsson som inte var historiker eller geograf, 

utan professor i teoretisk filosofi, beskrevs ha en traditionell politisk livssyn, 

dock på vänsterkanten. Han menade själv att det var emot hans principer att 

identifiera sig med någon politisk ”ism”.515 Larsson verkar således varit en 

man med principer, och kanske kan hans ställningstagande gällande 

ålandskrisen och inbördeskriget illustrera denna principfasthet. Kanske ska 

det vara mot denna bakgrund som Larssons beskrivning av ålandskrisen ska 

tolkas. Matti Similäs undersökning av 1950-talsläroböcker i historia visade 

att svenska läroböcker beskrev att ålandsfrågan löstes i bästa samförstånd på 

ett civiliserat sätt.516 I denna undersökning visar mönstret från de svenska 

1920- och 1930-talsböckerna en viss skepticism till NF:s beslut. 

Avvaktande hållning i de finlandssvenska 
läroböckerna 
De finlandssvenska läroböckerna verkade delvis undvika ämnet, enbart två 

beskrivningar har återfunnits.517 Schybergson skrev att ”Åland, vars 

befolkning velat sluta sig till Sverige, förblev under Finland”.518 Han 

betonade i och med detta att Finland fick behålla Åland. Att Finland vann i 

Nationernas Förbund nämndes inte, vilket torde vara en händelse att betona 

och lyfta fram, inte bara i ovanstående beskrivning, utan i hela den 

finländska historieskrivningen. Det borde kunna ses som en internationell 

bekräftelse av den självständiga nationen Finland, en nationell vinst. Därför 

kan det ses som förvånande att det är en viss frånvaro av beskrivningar av 

händelsen, åtminstone efter 1922, då det var avgjort att Finland fick Åland. 

Kanske kan det vara ett tecken på att de svenskspråkiga inte såg det som en 

                                                             
513 Lena Olsson (1986) s.121-123. 
514 Larsson 1922, s.152. 
515 Svenskt bibliografiskt lexikon. Riksarkivet <http://nad.riksarkivet.se/SBL/Presentation.aspx?id=11040> 
Se även bilaga 2. 
516 Matti Similä (2002) s.109-110. 
517 Lindeqvist II 1933 och Schybergson 1939. Totalt är tolv läroböcker från den finlandssvenska kontexten 
författade 1920 eller senare. 
518 Schybergson 1939, slutord efter självständigheten.   

http://nad.riksarkivet.se/SBL/Presentation.aspx?id=11040
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vinst, att de istället såg det som ett misslyckande att det inte gick att frigöra 

sig, eller kanske tvärtom, att de andra svenskspråkiga i Finland såg 

ålänningarnas agerande som ett svek mot dem, och därför inte ville befatta 

sig med händelsen. 

Efter ålandskrisen följde en negativ förändring för de svenskspråkiga i 

Finland. Efter Ålänningarnas önskan att bli svenskar riktades 

misstänksamhet mot alla svensktalande i Finland. Från Karelarnas håll 

inleddes, efter en sovjetisk folkrensning i Östkarelen, en hatkampanj mot 

finlandsvenskarna. När de i sin tur vände sig till Sverige för stöd och hjälp, 

blev karelarna än mer irriterade.519 Ålänningarnas anseende i Finland, även 

bland övriga finlandssvenskar verkar ha påverkats av denna händelse, och 

kanske kan även det ses som en förklaring av de få skildringarna av 

ålandskrisen. Även Lindeqvist beskriver händelsen och betonar att 

ålandskrisen direkt påverkade relationen mellan de två gamla brödrafolken. 

Lindeqvist berättade att: 
 

[...] en tvistefråga mellan Sverige och Finland gällde Åland, som 
begärde att bli förenat med Sverige. Frågan avgjordes 1921 sålunda, 
att Åland skulle tillhöra Finland; ärendet var ett av de första, som 
handlades av Nationernas förbund, som genomdrev en del språkliga 

garantier och fullständig neutralisering av den åländska övärlden.520  

 

Här betonades att Åland blev finländskt och att Nationernas förbund avgjort 

krisen, vilket passade väl in i bilden av det internationella erkännandet av 

Finland. Lindeqvist tog upp att detta var ett av NF:s första ärenden, de 

språkliga garantierna och neutraliseringen av ögruppen, det senare som kom 

att få stor betydelse för både Finland och Sverige i kommande världskrig. 

Beskrivningen betonar ingen vinst, utan konstaterar istället att Åland blev 

finskt. 

Ålandskrisens påverkan på relationen mellan 
länderna 
Ålandsfrågan var mycket känslig vilket märks i båda ländernas läroböcker. 

Inom länderna förekom också interna och externa debatter om huruvida de 

faktiskt ville ha Åland eller inte. Olof Palme (d.ä.)521 som var medlem av 

Riksföreningen för svenskhetens bevarande, menade att Sverige inte borde 

ta emot ålänningarnas önskan att tillhöra Sverige. Han ansåg att det var 

förödande att ta det svenskaste av Finland då det både skulle försvaga 

                                                             
519 Jan Sederholm (2011) s.117. 
520 Lindeqvist II 1933, s. 98. 
521 Olof Palme var farbror till den senare svenske statsministern Olof Palme. Han tog fil. lic. i Uppsala och var 
aktiv finlandssvensk separatist (gift med finlandssvenska). Palme var medlem av Riksföreningen för 
svenskhetens bevarande i Finland och stupade i Tammerfors 1918 under inbördeskriget. (Sten Högnäs (1995) 
s. 186.) 
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svenskheten i Finland, men också skapa en fientlig grannation, med en 

befolkningsutveckling som inom ett sekel skulle gå om Sverige i antal.522 

Malmfälten och de nyvunna kunskaperna om hur dessa rikedomar i norra 

Sverige kunde nyttjas, gjorde en eventuell annektering än mer känslig. Att 

Tornedalen och norra Sveriges finsktalande områden indirekt blev 

inblandande i ålandskrisen kan illustreras av att det i de svenska läroböcker 

samtida med ålandskrisen och finlandssvenskarnas försämrade situation i 

Finland, sågs en ökning av och en skärpt ton gällande försvenskningen av 

norra Sverige. 

Läroboksförfattarna verkade inte fullt ut vilja diskutera ålandskrisen och 

debatterna runt den. Kanske önskade de låta lite tid förflyta för att få lite 

perspektiv. Några författare vågade sig dock in i beskrivningarna och även 

om det inte alltid skrevs rakt ut blev andemeningen sammantaget talande 

och författarna sträckte på det sättet ut hakan i diskussionen. Rosenborgs 

beskrivning som ålänningarna som svenskar och Larssons skeptiska hållning 

till Finlands väg till självständighet visade på att de ansåg att Åland borde 

tilldelats Sverige. En förnöjsamhet över att ålänningarna ville vara svenskar 

syns också i de svenska läroböckerna. Detta kan ha upplevts som viktigt för 

den nationella självbilden i Sverige efter nesan att Norge lämnade den norsk- 

svenska unionen nära femton år tidigare.  

Finländarna Lindeqvist och Schybergsons beskrev ålandsfrågan som ett 

av Nationernas förbunds första ärenden, men ingen tydlig nationell glädje 

eller triumf gällande Finlands vinst av Åland syns i läroböckerna. 

Ålänningarnas uttryckta önskan att tillhöra Sverige sågs i Finland som ett 

svek och ett tecken på opålitlighet och brist på finsk tillgivenhet. Ainur 

Elmgren menar att äktfinnarna hade svårt att förhålla sig till ålänningarnas 

önskan. Ett fördömande av dem skulle kunna tolkas som de var beredda att 

släppa ögruppen, därför fokuserar äktfinnarna istället på att beskriva Sverige 

som lömska och lägger således skulden där istället för på ålänningarna.523 

Den känsliga interna frågan, både från äktfinnarnas perspektiv, men också 

de övriga finlandssvenskarnas rädsla för detta, kan vara en anledning att 

ålandsfrågan inte upptar så stor plats i de finlandssvenska läroböckerna. 

Kanske också de övriga finlandssvenskarna kände sig övergivna i och med 

ålänningarnas önskan att tillhöra Sverige. Detta skulle kunna förklara de 

finlandssvenska läroboksförfattarnas svala beskrivna intresse för utgången 

av ålandskrisen. Ålandskrisen inträffade åren 1919-1921, vilket är i slutet av 

denna studie. Det är därför svårt att uttala sig om huruvida förändringar i 

beskrivningarna skedde, men att något så aktuellt som ålandskrisen tas upp 

så nära i tid, redan på det tidiga 1920-talet, tyder på att de läroboksförfattare 

som nämner det, önskar vara uppdaterade och moderna i sin 

                                                             
522 Sten Högnäs (1995) s. 186. 
523 Ainur Elmgren (2008) s. 74-76. 
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historieframställning. Om historieskrivningen i studiens läroböcker kan 

sammantaget sägas att finlandssvenska läroböcker påverkades av 1800-

talets finsknationella historieskrivning, vilka betonade och lyfte fram olika 

nationella händelser i historien.  En var att det fanns ett Finland före 

korstågen och svenskarnas övertagande. Den andra att klubbekriget var ett 

nationellt uppror mot överhögheten, vilka finsknationella tolkade som 

Sverige. Slutligen skildrades att ett finsknationellt självständighetssträvande 

fanns under 1700-talet, vilket gjorde att skilsmässan 1809 skulle ses som ett 

naturligt lösgörande mot självständighet för Finland.524 Vid tiden för 

ålandskrisen ses också flera nya historiska händelser inkomma i 

läroböckerna. Ålandskrisen började beskrivas redan 1920525, likaså Finlands 

inbördeskrig526 och Finlands regeringsform med inskrivandet av landets 

tvåspråkighet.527 1922 ses den geografiska situationen efter första 

världskriget beskriven för första gången.528 En annan fråga som diskuterades 

i läroböckerna efter första världskriget var de små nationernas otrygghet.529 

Efter 1920 börjar också läroböckerna mer och mer beskriva sina grannländer 

och vikten av samarbete dem emellan. Inskrivandet av dessa aktuella 

händelser i läroböckerna tyder på att läroboksförfattarna önskade vara 

uppdaterade i sin historieframställning. 
  

                                                             
524 Gabriel Bladh och Christer Kuvaja ”Från ett rike till två nationalstater” i Gabriel Bladh och Christer 
Kuvaja (red.) Dialog och Särart. Människor, samhällen och idéer från Gustav Vasa till nutid. Svenskt i 
Finland – Finskt i Sverige. (Helsingfors 2005) s.12.  
525 Rosenborg 1920, Larsson 1922, Soininen & Noponen II 1922, Lindeqvist II 1933, Berg/Furuskog 1937, 
Schybergson 1939. 
526 Larsson 1922, Nordmann 1920, s.102-104,Ottelin 1926, s.175-177, Nordmann 1928, s.108-111, Soininen & 
Noponen 1922, s.142-144, Schybergson 1939, s.178-180.  
527 Nordmann 1920, Soininen & Noponen II 1922, Ottelin 1926, Morén 1937, Schybergson 1939. 
528 Larsson 1922, Grimberg 1923, 1935.  
529 Larsson 1922, Grimberg 1923, 1935.  
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10. Slutsatser  
 

Föresatsen med studien har varit att genom studiet av 105 läroböcker från 

Sverige och Finland under en period av nära 75 år, undersöka och jämföra 

hur de två ländernas svenskspråkiga läroböcker beskrev finsk och svensk 

etnicitet, den nationella identiteten, relationerna mellan länderna och 

historieskrivningen i de två länderna. Detta undersöks av flera orsaker. Dels 

för att se om, och i så fall hur, den från början enhetliga svenskspråkiga 

gruppens framställning av historien påverkats av de två olika kontexterna 

som uppkom 1809, men också för att se huruvida synen på finsk och svensk 

etnicitet i de två kontexterna kan ses vara relaterad till den beskrivna 

historien i läroböckerna. Andra aspekter av studien har varit att undersöka 

om läroböckerna kan ha varit en påverkande del av etnisk och nationell 

identifikation och även om, och i så fall hur, beskrivningarna förändrades 

över tid.  

Den envise bonden och Nordens 
fransmän 

Historieläroböckernas avsaknad av finsk etnicitet i Sverige kan kopplas 

till både Göran Andolfs och Johan Wickströms resonemang om hur en 

förändring skett i läroböckerna runt 1870. Andolf menade att den allmänna 

historien från denna tidpunkt enbart behandlade folk som ansågs ha bidragit 

till den västerländska kulturens utveckling. Wickström skriver att från 1868 

fanns ett medvetet osynliggörande av annan etnicitet än svensk i svenska 

läroböcker. Sammantaget bildar detta en förklaring till avsaknaden av finsk 

etnicitet i denna studies historieläroböcker.  

Skildringar av etnicitet har återfunnits i studiens geografiläroböcker och 

där nämndes oftast både svensk och finsk etnicitet i båda länderna. 

Historieläroböckerna vittnar om ett nästintill fullständigt osynliggörande av 

finsk etnicitet i Sverige. Detta motsäger Tingstens tanke att beskrivningar av 

nordborna kan ha lämnats till historieböckerna eftersom han i sin studie av 

geografiläroböcker saknade beskrivningar av nordiska etniska grupper. 

Geografiläroböckerna beskrev dock både svensk och finsk etnicitet även om 

förekomsten såg olika ut i mängd. De svenska läroböckerna nämnde 

finnarna via korta och få citat, medan de finlandssvenska böckerna var 

utförligare och citaten var både många och långa. Dock nämndes i huvudsak 

finnar i Finland i den finlandssvenska kontexten. De finska grupperna i 

Sverige behandlades med svalt intresse av de finlandssvenska läroböckerna; 

ungefär en tredjedel av böckerna nämnde deras existens. Ett sådant resultat 

kan bero på finlandssvenskarnas relativa ointresse för en finsk befolkning i 

Sverige. Deras fokus låg mer på att bevara sin existens och status i Finland, 
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samt att koppla sin egen härkomst till Sverige och germaner i övriga 

Skandinavien.  

Beskrivningarna av finsk etnicitet i de två ländernas läroböcker kan 

härledas till de bilder som främst skrevs fram i skaldens Runebergs diktverk 

om bonden Paavo.  Liksom Runeberg beskrev läroböckerna finnarna som 

envisa personer som kunde härda ut. Att föreställningen om finsk etnicitet 

hade påverkats av Lönnrot, Runeberg och Topelius överensstämmer med 

tidigare forskning.530 Eftersom beskrivningen som spreds var erkänd av 

finnarna själva kunde den lätt reproduceras till stereotyp och det är tydligt 

att de svenskspråkiga läroboksförfattarna i båda länderna skiljer mellan 

svenskar och finnar, där finnar fick rollen som främmande element.  

Runebergs envisa bonde Paavo passade bra in i den svenska föreställningen 

om skogfinnar och perifera finnar i norr. Pörten, magra jordar, enslighet och 

svedjebruk återfanns i flera läroböcker. Denna uppfattning om finsk etnicitet 

syntes även när skillnader mellan svenskar och finnar i Finland beskrevs. 

Den finska förmågan att härda ut sågs som positiv gällande tiden före 

1809. Dock kom envisheten senare att användas mot finnarna i Sverige, då 

försvenskningen av Norra Sverige inte gick så snabbt och smidigt som 

önskvärt. Vid de svenska beskrivningarna av envisheten kan ett mönster av 

begreppsförskjutning i läroböckerna skönjas. För den gemensamma tiden 

berättades historien om de tappra, envisa finnarna som alltid stod troget vid 

Sveriges sida och härdade ut mot ryssens härjningar och hårt klimat. 

Historien om finnarna efter delningen förändrades, finnarna beskrevs 

okulturella och obildade och deras envishet ansågs hämma anammandet av 

svensk kultur. Ibland beskrev samma bok två helt skilda föreställningar om 

finsk envishet, det är inte bara skillnad över tid mellan böckerna, utan även 

över tid inom böckerna. Här ses således både en reproduktion och en 

transformering inom samma bok, vilket tyder på att en del historia ansågs 

okontroversiell, medan annan var känslig och krävde förhandling vilken 

ledde till transformering. Givetvis kan en diskussion och förhandling också 

leda till att den gamla texten kvarstod, men att all historia inte var 

kontroversiell är dock tydligt. Att svenska läroböckers föreställning om de 

envisa finnarna förändrades, kan ses om ett exempel på hur tolkningen av 

historien möter upp nuets krav.  

Sverige behövde en orsak till att försvenskningen inte gick bra i norra 

Sverige, en orsak som inte skadade Sveriges självbild som goda härskare. 

Den positiva envisa egenskapen från historien kunde vändas till negativ. Det 

var en bild och en stereotyp som finnarna själva varit delaktiga i att skapa, 

                                                             
530 Sten Högnäs och Matti Klinge menar att den allmänna bilden av finsk etnicitet har kopplingar till 
Runeberg, Lönnrot och sedan även Topelius. Ursprungligen var det grecomani och klimatlära som skapade 
bilden. Klimatläran passade också bra in i den svenska kontexten och den individualistiska nationalismen 
med nationen som övergripande och som genom sin natur och kultur präglade befolkningen och dess 
egenskaper.(Sten Högnäs (1994) s. 15-22 och Matti Klinge (1983) s. 43) 
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därför var den etablerad och svår att förändra. Envisheten skrevs fram i 

beskrivningen av den gamle trogne vapendragaren och broderfolket under 

den gemensamma tiden, men fungerade också som förklaring till den tröga 

försvenskningen i finnbygderna i modern tid. Den positiva envisheten 

anpassades till den nutida kontexten som negativ, detta alltså även inom 

samma lärobok.  

1900-talsbilden av finsk etnicitet i läroböckerna som envis på ett negativt 

sätt var samtida med den svenska självbilden av svenskarna som 

organisatoriska, fredsälskande och kulturella. Svenskarna på båda sidor om 

Bottenhavet beskrev sig själva som rasbiologiskt högst stående medan 

finnarna placerades som förmodade mongoler långt ner på den rasbiologiska 

skalan. Ingmarie Danielsson Malmros beskrev i sin läroboksundersökning 

att Sverige visade upp ett gott självförtroende som föredöme, något som 

bekräftas i denna studie. Läroböckerna utgår från Sverige som norm genom 

hela historien och dömer således finnarnas handlande utifrån det. 

I den finlandssvenska kontexten gjordes mycket detaljerade 

beskrivningar av både de olika finska stammarna, men också av de svenska. 

Beskrivningarna vittnar om en stor tilltro till både klimatlära och 

individualistisk nationalism, dock mer regionalism än nationalism. 

Skillnaderna mellan tavaster, kareler och savolaksare, samt mellan 

ålänningar, nylänningar och österbottningar visar på hur viktig den 

nationella/regionala kulturen och naturen ansågs vara för stammarnas 

utveckling och inre likriktning.  Den svenska kontexten är mindre detaljerad, 

men inte mindre stereotyp. Likheten mellan de två svenskspråkiga 

gruppernas beskrivningar är annars slående, både i beskrivning av finsk 

etnicitet, men även gällande självbilden. Nordens fransmän var en 

illustrerande beskrivning av de bildade och kulturella svenskarna med sitt 

artiga umgängessätt, vilken återfunnits i Elis Lagerblads 

geografiläroböcker.531 Epitetet Nordens fransmän sammanfattar den 

samlade föreställningen av svensken i båda lärobokskontexterna och det var 

en beskrivning som både svenskarna och finlandssvenskarna säkert gärna 

ställde upp på, särskilt i kontrast till finsk etnicitet som beskrevs som sega, 

envisa, perifera och agrara. 

 Ett annat resultat i denna studie är hur finlandssvenskars framgångar i 

svenska läroböcker förklarades med på deras svenska arv och de egenskaper 

som den svenska stammen innehade. Även detta går i linje med Ingmarie 

Danielsson Malmros resultat där hon beskriver att allt ifrån demokratiska 

odalbönder, uppfinningsrika företagare eller fredliga kungar lyftes fram just 

för sin svenskhet. Svenskheten beskrevs i den svenska lärobokskontexten 

genomgående med positiva karaktärsdrag och finlandssvenskars framgångar 

                                                             
531 Elis Lagerblad. 1890, s.56, 1919, s.48 och 1921, s.49. 
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kopplades ofta till sin svenska etnicitet istället för till sin nationella 

tillhörighet i Finland. 

Att svenska läroböcker beskrivit andra etniska grupper via stereotyper, 

påverkade av socialdarwinism och rasbiologi,532 gäller också för 

beskrivningar av finsk etnicitet i denna studie. Även om innebörden av 

finska egenskaper ges olika betydelse under perioden är beskrivningarna av 

egenskaperna generaliserade, sterotypiserade och reproducerade. 

Beskrivningarna i läroböckerna kan också sägas likna de tre betydande 

läseböckerna för tiden.533 Geografiläroböckernas landskapsbetoning, samt 

de perifera finnarna liknar mönster i Nils Holgerssons underbara resa. 

Beskrivningar av finnar som ihärdig, tålig och trög återfinns i Boken om vårt 

land och avsaknaden av finsk etnicitet i historiska sammanhang 

sammanfaller väl med Läsebok för folkskolan. 

Språkproblematik och etniska relationer 
Beskrivningarna i studiens läroböcker visar att finnarna i sig sågs som 

perifera och ofarliga, men samtidigt betonas en språkproblematik både 

utifrån en alltför långsam försvenskning av finska områden i Sverige, men 

också gällande själva förekomsten av förfinskning av svenska områden i 

Finland. Finsk etnicitet i sig ansågs inte vara hotet. Det var det finska språket 

som var hotfullt. Språket var således centralt vid beskrivningar av 

förhållandena mellan svensk och finsk etnicitet, samt mellan Sverige och 

Finland. Att språket fått symbolisera så stor del av relationerna bottnar i den 

historiska ojämlikheten som rådde mellan språken. De svenska 

läroboksförfattarna visade inte några moraliska betänkligheter med 

förfinskningen de svenska finnbygderna, men upprördes starkt över 

förfinskningen av svenskar i Finland. På motsvarande sätt visar tidigare 

forskning att fennomanerna upprördes över försvenskningen i Sverige, 

medan de såg förfinskning som det enda sättet att nå självständighet från 

Ryssland. Denna konflikt och irritation visar sig tydligt i läroböckerna, då 

representerad främst av svenska läroböcker gällande bitterheten över 

förfinskning av finlandssvenskar och de positivt beskrivna insatserna 

gällande försvenskning av finnbygderna. Ibland kan dock något mer 

nyanserade beskrivningar skönjas där en sorg märks över själva konflikten 

som ansågs ha hämmat Finlands utveckling. Även finskans utveckling och 

framväxt samt tvåspråkigheten betonades i de finlandssvenska läroböckerna. 

Vid läsningen av de svenska läroböckernas negativa beskrivningar av 

finsktalande i norra Sverige är det tydligt hur finska språket kopplades till 

brist på kultur och hur beskrivningen av envisheten och fasthållandet vid det 

                                                             
532 Se tidigare forskning; Lena Olsson (1986), Luis Ajagán-Lester (2000) och Karin Granqvist-Nutti (1993). 
533 Se Folkskolans läsebok (1868(, Boken om vårt land (1873) och Nils Holgerssons underbara resa (1907, 
1908). 
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gamla avsåg spegla en kulturlöshet och en efterblivenhet gällande 

modernitet hos finnarna. Detta kan sättas i kontrast till de norska kvänerna 

som, i finsk press, sades representera finska nationella hjältar som höll fast 

vid den finska kulturen och språket, när de samtidigt i norsk press 

framställdes negativt, liksom som i de svenska läroböckerna i denna 

undersökning. Allt handlar om perspektiv, vems sida som företräddes. 

Liksom kvänerna i finsknationell press framställdes finlandssvenskarna som 

kämpar i de svenska läroböckerna när de kämpade och höll fast vid det 

svenska trots finnarnas påtryckningar. Det är samma argumentation och 

samma liknelser från båda håll och det främmande etniska och/eller 

språkliga inslaget sågs som nationellt förräderi om minoriteten inte ansågs 

vilja uppgå i det nationella narrativet.  Det språkligt etniska ställdes således 

här emot det nationella. I undersökningsperioden hade den svenska 

nationella identiteten inte ännu växt sig så stark att den verkar ha 

överordnats den etniskt finska tillhörigheten i norra Sverige, vare sig i 

svenska statens eller i fennomanernas ögon. Huruvida tornedalingarna 

själva såg sig som etniska finnar eller nationella svenskar förtäljer inte denna 

lic.avhandling då deras röster inte hörs i denna studie, men med tanke på 

den långa tiden av svensk tillhörighet med bibehållet finskt språk såg de sig 

nog mer som regionala finnar i nationen Sverige, då regionen både före och 

efter 1809 tillhörde Sverige men beboddes av finsktalande. 

Språkförhållandena i Finland under tidsperioden möttes i början av ett 

relativt ointresse i båda ländernas läroböcker. I slutet av 1870-talet ses en 

förändring som bottnade i Koskinens lärobok från 1873 med efterföljande 

förbud och debatt med språkmanifest och språkstrider. Koskinens lärobok 

förbjöds visserligen, men att lärobokens innehåll och historiesyn påverkade 

efterkommande läroboksbeskrivningar är uppenbar och resultatet stämmer 

väl överens även med Håkan Anderssons slutsatser där han menar att en ny 

tradition av läroböcker kommer efter Koskinens lärobok.534 Koskinens 

historiesyn påverkade alltså efterföljande läroböcker både direkt och 

indirekt. De finländska läroboksförfattarna var tvungna att förhålla sig till 

Koskinens finksnationella historieskrivning. Att läroboksförfattarna också 

påverkades av den samhälleliga debatten är tydlig och genomgående i hela 

den finlandssvenska kontexten. Läroböckerna i Finland granskades 

kontinuerligt och uppdateringar och transformering ses genomgående. 

Överhuvudtaget anpassa beskrivningar av språkstriderna efter pågående 

debatt och kontext. I Sverige beskrevs Finlands språkstridigheter från 1920-

talet som en följd av ålandskrisen och ett ökat motstånd mot det svenska i 

Finland. Även beskrivningar av förfinskningen av svenskbygder i Finland 

samt Sveriges försvenskningspolitik i norra Sverige intensifieras i de svenska 

läroböckerna.  

                                                             
534 Håkan Andersson (1991) s.100. 
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En transformering på grund av förhandling är i denna studie tydlig vid de 

tillfällen där relationerna mellan svensk och finsk etnicitet, samt länderna 

emellan, var ansträngda. Exempel på detta är hur språket togs upp tydligare 

i slutet av 1800-talet i och med språkstriderna, men också hur tonen 

skärptes vid beskrivningarna av anjalaförbundet vid tiden för ålandskrisen 

och den fennomanska kritiken av försvenskningen av norra Sveriges 

finnbygder. Aktuella politiska händelser påverkade således 

läroboksförfattandet i båda länderna och tolkningen av historien ses stämma 

väl med att historia möter upp nuets krav. 

Etnicitet och nationell identitet i 
lärobokshistorien 
Under första halvan av undersökningsperioden pågick en 

identifikationsprocess om vad som Finland egentligen var, både språkligt, 

historiskt och kulturellt. Detta påverkade läroboksförfattarna i den 

finlandssvenska kontexten. De var ofta en del av den vetenskapliga 

akademin och/eller en del av det politiska etablissemanget, något som tydligt 

har framkommit vid studiet av läroboksförfattarna.  

Läroböckerna vittnar om ett ökat intresse för etnicitet, ofta symboliserat 

via språk, runt 1870-1880-talet, först i Finland och något decennium senare i 

Sverige. Lyfts blicken mot den omgivande samhällskontexten kan 

förändringen kopplas till den finländska språkstriden men även till debatten 

runt Norges utbrytning från den svensk-norska unionen, samt 

fennomanernas kritik mot Sveriges och Norges minoritetspolitik gällande 

finskspråkiga minoriteter. Ainur Elmgrens studie av mellankrigstidens press 

visar också hur pressens negligerande av en finländsk autonom identitet som 

inbillad upprörde och förstörde relationerna mellan Sverige och Finland. 

 I svenska läroböcker beskrevs svensk etnicitet och nationell identitet som 

detsamma och någon motsättning skildrades inte. Andra främmande 

element som fanns inom Sveriges gränser, exempelvis samer och finnar, 

levde visserligen i landet, men ansågs behöva försvenskas535 till både språk 

och kultur. Den nationella identiteten beskrevs entydligt som svensk. 

Etnicitet skönjs som något bortom detta. Det svenska sågs som det rätta och 

den homogena svenska bilden var det som först och främst presenterades i 

de svenska läroböckerna. 

I den finlandssvenska kontexten var motsättningen mellan nationell 

identifikation och etnicitet central och en förhandling dem emellan pågick i 

läroböckerna från 1880-talet och framåt. I undersökningens första 

decennium skildrade läroboksförfattarna de boende i Storfurstendömets 

                                                             
535 Det enda alternativet till försvenskning var exotisering, såsom endast de svenska renägande samerna 
“erbjöds”. Denna grupp samer stereotypiserades och målades in i ramar som den svenska staten snickrat (se 
exempelvis Karin Granqvist Nutti (1993) s.34) 



 

131 
 

kort och gott som Finlands befolkning. Efter Koskinens lärobok 1873 skiljde 

läroboksförfattarna mellan språkgrupper och sedan även etnicitet. Språket 

beskrevs som den centralt särskiljande gränsmarkören, men stor energi 

verkar ha lagts på att även åtskilja grupperna genom egenskaper och olika 

karaktäristika.  

Nationens existens krävde att den egna befolkningen förmådde 

kommunicera sin nationella tillhörighet inom nationen. Likaså var det 

viktigt för den etniska identifikationen att ha en föreställning om en 

kontinuitet av gemenskap genom kultur, språk, livsstil eller historia. 

Resultatet av ett sådant resonemang syns i finlandssvenska läroböckers stora 

inre fokus på Finland. Att etnicitet skulle vara överordnad den nationella 

identiteten både bekräftas och motsägas vid läsandet av de finlandssvenska 

historieläroböckerna. Bekräftelsen gäller den äldre historien, vilken var 

direkt kopplad till de svenska läroböckers äldre historia. Där fanns ett tydligt 

svenskt perspektiv med kungalängder, krig, stormaktstid och svensk 

fullkomlighet. Svenskarna beskrevs som goda härskare, helt enligt 

germanska ideal. Betonandet av nationell identitet som överordnad återfinns 

i beskrivningar av finska språket framväxt, Håkan som medregent och även i 

bittra kommentarer om svenska kungar som inte lärde sig finska och inte 

heller kände omsorg om den finska rikshalvan.  I studien ses betonandet av 

etnicitet och nationell identitet vara kontextbundet och till synes ambivalent. 

Svenskarna i Finland verkar inte ha velat göra avkall på sin svenska etnicitet 

i sin finländska nationella identitet. Läroboksförfattarna betonar visserligen 

en nationalistisk fosterlandskänsla, men förmedlar samtidigt den etniska 

samhörigheten som överordnad. 

Balansgången i de finlandssvenska läroböckerna visade således en tydlig 

vilja att hävda sitt ursprung och sina rättigheter i en tid då svenskans plats 

utmanades starkt, men också en önskan om att inte vilja stöta sig med 

finnarna i den gemensamma kampen för ett självständigt Finland. Dessa 

kompromisser kan också vara orsak till den stora blandningen av influenser i 

den finlandssvenska historieskrivningen. Ambivalensen i de finlandssvenska 

läroböckerna grundades i en oro att inte få höra till nationen Finland 

samtidigt som de inte önskar kompromissa med sitt etniska svenska arv. Det 

dubbla identitetsskapande, som Niklas Ammert tar upp i sin studie av 

finlandssvenska läroböcker från 2000-talet, där kluvenheten mellan den 

med svenskarna gemensamma historien och framhävandet av Finland som 

det främsta, ses i läroböckerna redan vid tiden för denna undersökning. I 

den svenska kontexten upplevs inte denna inre motsättning alls, då den 

svenska nationella identiteten och den svenska etniciteten sågs sammanfalla. 

Dock syns en etnisk markering göras gentemot finlandssvenskarna och de 

beskrivs som svenskar med svenska rasegenskaper. På samma sätt ses den 

finska befolkningen i Sverige som finnar i de svenska läroböckerna.  



 

132 
 

I undersökningens läroböcker framträder tydligt att lärobokens syfte var 

att lära eleverna älska sina fosterländer, Sverige och Finland. De svenska 

läroböckerna förmedlade en historia som berättade om det förträffliga, 

moderna och fredliga landet Sverige, som vilade tryggt på sin långa 

storartade historia. Sveriges forna storhet beskrevs med stolthet och 

läroboksförfattarna målade upp svenskarna som goda härskare som alla 

undersåtar ville tillhöra. Sverige beskrevs också ha lämnat stormaktstiden 

bakom sig för att satsa på modernitet, fredliga samarbeten och trygghet för 

att kunna utvecklas inom bildning och industri. Läroböckerna tryckte på 

nationens storhet via historien med vikingar, storhetstid, krig och starka 

kungar samtidigt som den lyfte fram modernitet, industrialisering och 

bildning. Den svenska historien är tydligt präglad av fosterländsk anda. 

Den nationella finlandssvenska beskrivningen visade Finland som en ung 

stark nation, med djupa rötter i finländska strävanden efter autonomi och 

självständighet. Läroböckerna fokuserade mycket på Finlands inre 

sammansättning och angelägenheter och hur landet trots sin litenhet lyckats 

bevara och bibehålla sin särart inklämt mellan, och integrerat i, jättarna 

Sverige och Ryssland. Envisheten och segheten ansågs ha gett resultat. Mitt i 

denna nationella berättelse syns också en etnisk-språklig berättelse om 

svenskarna, hur de levt i Finland lika länge som finnarna och hur deras 

närvaro bidragit till Finlands organisation, hur deras rätt till Finland och hur 

deras fosterlandskärlek är lika rätt och äkta som finnarnas. Läroböckerna 

tryckte på hur Finland är två folks nation, att de är som två sammanvuxna 

björkar på den finländska jorden, där den ena inte kan leva utan den andre. 

Ålandskrisen är ett intressant exempel på hur de finlandssvenska 

läroboksförfattarna ställdes inför ett etniskt-nationellt problem vid 

skildrandet av de två ländernas gemensamma beröringspunkter, men också 

av de inre finländska angelägenheterna. Ålänningarna önskade byta 

nationstillhörighet, de ville vara svenskar till både etnicitet och nationalitet. 

De finlandssvenska läroboksförfattarna hade svårigheter att beskriva detta 

och valde i de flesta fall att undvika frågan. Genom att undvika frågan visade 

läroboksförfattarna att frågan var för känslig eller en parantes som inte 

behövde omnämnas. 

Läroböckernas presenterade historia 
Som ett slags tankeexperiment ska nedan relationen mellan Finland och 

Sverige beskrivas enbart utifrån en jämförelse av studiens svenska och 

finländska historieläroböckers presentation. Detta för att illustrera vad 

svenska folkskolebarn kan ha fått veta om Sverige och Finlands relationer 

och gemensamma historia. 

Det svenska skolbarnet torde ha fått veta att det på 1100-talet skedde 

svenska korståg till Finland för att bereda kristendom, organisera och bidra 
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till ordning bland de vilda stammarna i Finland. Området kom sedan att 

fungera som en buffertzon mot Ryssland och många krig mot jätten i öster 

fördes för att försvara denna buffert. I området levde framstående svenskar 

som styrde upp det i övrigt agrara landet med en fattig allmogebefolkning 

som levde i yttersta enkelhet. Fattiga svedjebönder flyttade till 

skogsområden i den svenska rikshalvan under 1600-talet. 

Finnarna var tappra krigare och soldater, men hade kulturellt inget att 

bidra med; kulturen stod landets svenskar för. År 1809 förlorade Sverige 

området, men som tur var för folket fick de behålla de svenska lagarna där. 

Med dessa stereotyper försvinner Finland sedan ur historien i de svenska 

historieläroböckerna med undantag för beskrivningar av Götiska förbundet 

som önskade ”erövra Finland åter”. År 1917 verkade Finland återuppstå som 

en följd av 1:a världskriget och då börjar Sverige och Finland bråka om Åland 

vars befolkning är svenskar. Finland vinner Åland genom NF, men försöker 

då förfinska de svenskar som skapat det civiliserade Finland.  

De finlandssvenska skolbarnen möttes av en historia som berättade att 

Sverige var ursprungslandet, därifrån kom finlandssvenskarna med 

kristnandet, organisationen och bildningen till finnarna. Svenskarna lät 

finnarna utveckla sitt språk och bli en fullvärdig del av Sverige efter att 

Håkan kröntes som medkonung 1362. I övrigt beskattades Finland av de 

krigande svenskarna och finnarna ställde upp. Finlands befolkning lämnade 

sina hem oförsvarade för ryssarnas härjningar när de följde svenskarna i 

krig. De svenska kungarna beskrevs vara svenskorienterade och lämnade 

därmed den finländska adeln att göra vad de ville, vilket ibland krävde 

uppror. Dock fanns där också några ”hyvä kuningas”536, som brydde sig om 

finnarna och lärde sig finska. Karl IX uppmanade till och med finnar att 

uppodla mark i både den finska landsändan som i den svenska. Efter 

skilsmässan 1809 upphöjde tsaren Finland till en nation bland andra och de 

fick behålla sina lagar. 

Den svenska beskrivningen av Finland kan sägas vara bristfällig, 

missvisande och orättvis då den inte visar något av Finlands egen historia, 

utan bara den svenska under den gemensamma tiden. Efter 1809 återfinns 

Finland inte alls i de svenska läroböckerna förrän i samband med första 

världskrigets slut. Likaså försvinner Sverige ur de finlandssvenska 

läroböckerna efter skilsmässan och återkommer först i och med 

Ålandskrisen.  

Läroböckernas presenterade historia visade två linjer. Den ena var 

blandningen av gemensam och separat historia, där tiden före 1809 ibland 

sågs som gemensam, men ändock skiljde sig åt genom olika perspektiv på 

händelserna. Den andra linjen visade skillnaden mellan politisk och kulturell 

                                                             
536 Uttrycket hyvä kuningas (bra kungar) är återkommande i de finlandssvenska läroböckerna och är 
egentligen det enda uttrycket på finska som förekommer.  
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historia, där främst de finlandssvenska läroböckerna visade balansgången 

genom att bitvis beskriva den svenska politiska historien, och i andra lägen 

lyfta fram den finska kulturella historien. Att mer svensk historia återfanns i 

finlandssvenska läroböcker än vad Finlands historia fanns i den svenska 

beror på att finlandssvenskarna såg svenskarna som sina förfäder och 

Sverige som det gamla moderlandet. De framställde sig därav nära knutna 

till svenskarna. De svenska läroboksförfattarna å sin sida såg den svenska 

gemensamma historien som båda ländernas. Då de varit ett land borde väl 

den svenska historien också vara den finska rikshalvans historia. Både 

Wilhelm Carlgren och Henrik Åström Elmersjö tar upp att Föreningarna 

Nordens granskningsarbete påpekade att Finland saknades i den svenska 

historieskrivningen. De finlandssvenska läroböckerna beskrev mycket 

svensk historia, men blandade den med finska kulturens framväxt. Håkan 

Andersson menar att de finskspråkiga läroböckerna än mer betonade finsk 

kulturhistoria än de finlandssvenska, så berättelserna om Sverige torde 

således vara mer nedtonade i den finskspråkiga kontexten.  

De svenska läroboksförfattarna beskrev den äldre historien537 av politisk 

historia, krig, slag, kungalängder och ärofyllda personer. Efter 1809 

betonades den långa fredliga 1800-talsperioden och längre fram även hur 

Sverige genom skandinavism och neutral fredlig hållning kunde undvika 

första världskriget. Det nationellt och fosterländskt svenska framhölls som 

det germanska och bästa och lämnade litet eller inget utrymme till 

självkritik. Vid behandlingen av 1800- och 1900-talen intog en mer 

samhällsvetenskaplig orientering, där författningen och rösträttsreformer 

togs upp. Den utvecklingen kan också härröras till att det efter 1810 rådde 

fred i Sverige. Den äldre krigsorienterade historien kvarstod i 

beskrivningarna före 1810.  

De finlandssvenska läroboksförfattarna tryckte på kultur och balanserade 

mellan nationell strävan och ett bibehållande av den svenska kulturen. 

Händelser viktiga för det finska folket lyfts fram ur den gemensamma 

historien, såsom Agricola, Håkans kröning, klubbekriget och 

anjalaförbundet, samtidigt som finlandssvenskarna verkade rädda för att 

försvinna i den finska nationella strävan efter självständighet. De ställde upp 

på den finsknationella historieskrivningen, då även de ville vinna 

självständighet, men de skiljde samtidigt ut svenskarna från finnarna. Stora 

skillnader, både i utseende, kultur och folkegenskaper, målades upp mellan 

olika etniska grupper, och hänvisningar till germaner och skandinavers 

förträfflighet gjordes. Den nationella patriotismen i Finland tog sig ibland 

lite underliga uttryck genom denna kluvenhet. Vid läsningen av den äldre 

historien upplevs framväxten av det finska språket central, medan det efter 

                                                             
537 Här menas den äldre historien tiden för 1809. 
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1809 blir tydligt att svenskan ansågs bättre. Motsättningarna syns även detta 

inom samma lärobok. 

Båda lärobokstraditionerna visade på ett uppenbart ointresse för den 

andra nationen efter delningen 1809. Ointresset från Sveriges håll kan ha 

haft två grundorsaker, dels nesan gentemot Ryssland att förlora Finland, en 

förlust som verkar ha hanterats genom försök till glömska, men också för att 

den svenska blicken vändes mot väster och söder i och med unionen med 

Norge samt skandinavismen och intresset för Europas industrialisering. 

Från finskt håll började en period av att visa Ryssland, att banden med 

Sverige var upplösta. Detta samtidigt som Finland försökte hitta sin egna 

nationella prägel. Den finska blicken vändes nationellt inåt och 

internationellt snett mot öster för att iaktta Rysslands utveckling. Under de 

senare decennierna av undersökningsperioden syns ett ökat 

samhällsengagemang hos läroboksförfattarna och samtida händelser 

beskrivs relativt direkt efter händelseförloppet, eller till och med mitt i. Här 

syns en vilja i att presentera en aktuell historia, att vara uppdaterad och 

modern i sitt innehåll. Dock finns också en hel del äldre svensk historia som 

inte direkt förändrats, textstycken vilka känns igen från tidigare upplagor 

eller till och med mellan olika författare, vilket visar på en stagnation och 

reproduktion. Det kan tyda på en enighet om tolkningen av den svenska 

historien i båda kontexterna.  

Reproduktion och transformering 
I de svenska läroböckerna syns ingen direkt transformering av den äldre 

historien, kanske den varken behövde förhandlas eller omförhandlas under 

perioden, men för den yngre historien ses den politiska debatten runt 

försvarsfrågor, kritik från fennomaner och ålandskris direkt påverka 

innehållet i läroböckerna. Historiska händelser som kunde förstärka eller 

dämpa tendenser i dagsaktuella händelser utgör undantaget till den statiska 

äldre historien.  Exempel på förändring av beskrivning av äldre historia som 

lyfts fram är Odhners och Grimbergs beskrivningar av anjalaförbundet 1788. 

Här kan de försämrade relationerna mellan Sverige och Finland under sent 

1910-tal och tidigt 1920-tal anas i beskrivningarna av den gemensamma 

historien. Grimbergs läroböcker ansågs konservativa och nationalistiska och 

hans senare utgåvor revideras till att ha många rubriker innehållandes 

begreppet fred även om det krigiska innehållet kvarstod.538 Grimbergs 

andemening om anjalaförbundet bestod mellan hans upplagor, men de 

vassaste formuleringarna slipades ned i senare upplagor, kanske på grund av 

kritik. Tanken att istället för att revidera det förmedlande innehållet ändra 

rubriker har inte undersökts i denna licentiatavhandling, men det skulle 

likväl kunna kopplas till denna undersöknings reproducering av äldre 

                                                             
538 Ingmarie Danielsson Malmros (2012) s.255. 
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historia, men med en uppdaterad och aktuell modernare historia som följde 

den politiska debatten. Att även den finlandssvenska kontexten beskrev den 

äldre svenska historien likartat den svenska kontexten kan bero på att den 

delen av de finlandssvenska läroböckerna följde svensk tradition med äldre 

svensk historia, medan den finländska traditionen påverkade den 

kulturhistoriska historieförmedlingen.  

Med tanke på att det var en gemensam historia i Sverige och Finland före 

freden 1809, kan sägas att mycket hände gällande ländernas historiesyn 

under de 57 åren mellan freden och denna studies inledning. 

Innehållsmässigt ses också en förändring under periodens gång. Även om 

stereotyperna gällande etnicitet var relativt fasta förändras dess innebörd 

över tid. Att böckerna dessutom hade en så pass snabb uppdatering gällande 

samhällsutvecklingen, språkproblematiken, ålandskrisen, inbördeskriget och 

världskriget tyder på att det inom det undersökta området skedde viss 

transformering. Orsakerna kan ha varit marknadens krav, men kanske också 

på grund av en yrkesstolthet. Att upplagor av samma författare ändrades kan 

ses som tecken på flera saker. Det kan bero på att de tagit till sig kritik av 

föregående upplaga, att de fått tillgång till nya källor eller nya forskningsrön. 

Det kan också bero på nya populära idéströmningar, granskningar eller 

tydligare direktiv. Oavsett orsaken till ändringar mellan upplagor visar det 

dock på ett intresse hos författaren att framstå som korrekt och uppdaterad. 

För perioden som står under lupp i denna studie är flertalet av 

läroboksförfattarna, speciellt i Finland, men också i Sverige, de som drev 

historie- och geografiforskningen framåt. Många var kopplade till olika 

universitet och innehade olika tjänster där, men i materialet fanns också 

vanliga folkskollärare. Skillnaden mellan deras böcker har inte studerats i 

materielet, men det var ingen bok som nämnvärt stack ut som eftersläpande 

eller som extrem föregångare, utom möjligtvis Koskinens bok, vilken 

förbjöds även om hans arv var tydligt. Inte heller skiljde sig 

paraglosupplagor och vanliga upplagor sig åt. 

Intressant är också hur flera av författarna i studien kan spåras genom 

formuleringar i sina läroböcker. I flera fall kan vissa kommentarer eller 

beskrivningar falla på plats när man läser vem som författat läroboken. 

Exempel på detta är Odhners beskrivning av Ryssland i och med freden i 

Fredrikshamn. Kopplas det till hans politiska engagemang gällande 

försvarsfrågan och hans argument om hotet från öster, blir citatet än mer 

tydligt. Andra exempel på detta är finländska läroboksförfattares 

svekomanska eller fennomanska hållning, vilken ibland lyser igenom vid 

skildringarna av språk och språkstrider.  Författarnas samhällsengagemang 

drev i flera fall författarna att vara uppdaterade i sina beskrivningar i olika 

samhällsfrågor, även samhällsfrågor av känslig art. Detta är särskilt tydligt i 

den senare delen av undersökningen, under 1920- och 1930-talen, men 

delvis även tidigare. Genren kan därför inte sägas vara genomgående 
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ouppdaterad och reproducerad. Janne Holmén påtalade att många forskare 

före honom sett en tydlig reproduktion i läroböcker. De exempel Holmén ger 

är Herbert Tingsten, Luis Ajagán-Lester och Lena Olsson. Jag menar 

gällande dessa exempel att Tingsten faktiskt pekade på förändring i sin 

studies läroböcker, även om han skrev att spår av 1800-tals-värderingar 

fanns kvar. Ajagán-Lesters och Olssons avhandlingar behandlade i huvudsak 

geografiläroböcker och inte historieläroböcker. Denna licentiatavhandling 

visar att läroböckerna i geografi högre grad än historieläroböckerna 

reproducerades.  Geografiläroböckerna beskrev finnarna stereotypt som 

grupp, men finska språket sågs samtidigt som ett hot för den svenska 

befolkningen, både i Finland och i Sverige.  Läroböckerna i historia var 

känsligare för samhällspolitiska händelser och transformerades därmed efter 

samhällets aktuella behov.  

Den nationella identiteten var således tydligare kopplad till historia än till 

etnicitet, vilket innebar att den nationella historien under perioden ansågs 

vara politiskt viktigare än föreställningar om etnicitet. Skildringar av 

etnicitet bestod, medan historien om den etniska gruppen och det förflutna 

anpassades till det aktuella samhällets behov. 
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Bilaga 1. Källmaterialets läroböcker sorterade utifrån land, ämne 

och årtal 
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Författarlös 1882 
Nordmann 1892 
Magnusson 1897 
Nordmann 1905 
Vest 1906 
Wichmann 1908 
Soininen/Noponen I 
1912 
Soininen/Noponen 
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Soininen/Noponen 
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Lindeqvist I 1932 
Lindeqvist II 1933 
Schybergson 1939 

Wiberg 1867 
Ekelund 1868 
Söderstedt 1870 
Wiberg 1870 
Odhner 1870 
Åberg 1870 
Pettersson 1871 * 
Odhner 1875 
Hägerman 1875 
Kastman & Brunius 
1877 
Starbäck 1878 
Segerstedt 1881 
Wendell 1884 
Höjer 1885 
Odhner 1891 
Berg 1892 
Höjer 1897 
Larsson 1898 
Bergström 1898 
Liljeholm/Gardell I 
1898 
Liljeholm/Gardell II 
1899 
Berg 1904 
Rydfors 1908 
Grimberg 1911 
Odhner/Westman 
1919 
Rosenborg 1920 
Brandell I-II 1921 
Larsson 1922 
Selander I 1922 
Selander II 1924 
Selander III 1925 
Grimberg 1923 
Lundborg 1927 
Rydfors 1931 
Greiff 1935 
Grimberg 1935 
Morén 1937 

Modeen 1866 
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Hallstén 1872 
Hallstén 1874 * 
Modeen 1879 
Lagerblad 1890 
Allardt 1891 
Hult 1896 
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Nordmann 
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Lagerblad 1919 
Lagerblad 1921 
Sahlberg I 1929 
Sahlberg II 
1929 
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Erslev 1880 
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Erslev 1890 
Bergsten 1891 
Kalén 1891 
Lindholm 1898 
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Bergström 1907 
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Almquist 1909 
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Ramsjö II 1924 
Enghoff & Rydén 
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Bruce 1922 
Nordin I 1922 
Nordin II 1924 
Nordin III 1925 
Bergsten 1927 
Bergström 1928 
Berg/Furuskog 
1937 

* Pütz 1866 och Hallstén 1874 (Finland), samt Pettersson 1871 (Sverige) förekommer i både 
Geografi- och Historielistorna, då deras läroböcker behandlar båda ämnena. Detta gör att om 
dessa listor sammanräknas blir det totala antalet böcker i studien 108. Men de är 105, eftersom 
dessa tre läroböcker återfinns som ”dubbletter” i listorna. 
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Bilaga 3. Högt bland Saarijärvis moar, av Johan Ludvig 

Runeberg541 
 
Högt bland Saarijärvis moar bodde bonden Paavo på ett frostigt hemman,  
skötande dess jord med trägna armar; men av Herren väntade han växten.  
 
Och han bodde där med barn och maka, åt i svett sitt knappa bröd med dessa, grävde diken, 
plöjde opp och sådde.  
 
Våren kom, och drivan smalt av tegen, och med den flöt hälften bort av brodden; sommarn 
kom, och fram bröt hagelskuren, och av den slogs hälften ned av axen; hösten kom, och 
kölden tog vad övrigt.  
 
Paavos maka slet sitt hår och sade: »Paavo, Paavo, olycksfödde gubbe,  
tagom staven! Gud har oss förskjutit; svårt är tigga, men att svälta värre.»  
 
Paavo tog sin hustrus hand och sade: »Herren prövar blott, han ej förskjuter.  
Blanda du till hälften bark i brödet, jag skall gräva dubbelt flera diken, men av Herren vill 
jag vänta växten.»  
 
Hustrun lade hälften bark i brödet, gubben grävde dubbelt flera diken, sålde fåren, köpte 
råg och sådde.  
 
Våren kom, och drivan smalt av tegen, men med den flöt intet bort av brodden; sommarn 
kom, och fram bröt hagelskuren, men av den slogs hälften ned av axen; hösten kom, och 
kölden tog vad övrigt.  
 
Paavos maka slog sitt bröst och sade: »Paavo, Paavo, olycksfödde gubbe, låt oss dö, ty Gud 
har oss förskjutit! Svår är döden, men att leva värre.»  
 
Paavo tog sin hustrus hand och sade: »Herren prövar blott, han ej förskjuter.  
Blanda du till dubbelt bark i brödet, jag vill gräva dubbelt större diken, men av Herren vill 
jag vänta växten.»  
 
Hustrun lade dubbelt bark i brödet, gubben grävde dubbelt större diken,  
sålde korna, köpte råg och sådde.  
 
Våren kom, och drivan smalt av tegen, men med den flöt intet bort av brodden; sommarn 
kom, och fram bröt hagelskuren, men av den slogs intet ned av axen; hösten kom, och 
kölden, långt från åkern, lät den stå i guld och vänta skördarn.  
 
Då föll Paavo på sitt knä och sade: »Herren prövar blott, han ej förskjuter.»  
Och hans maka föll på knä och sade: »Herren prövar blott, han ej förskjuter.»  
 
Men med glädje sade hon till gubben: »Paavo, Paavo, tag med fröjd till skäran! Nu är tid att 
leva glada dagar, nu är tid att kasta barken undan och att baka bröd av råg allena.»  
 
Paavo tog sin hustrus hand och sade: »Kvinna, kvinna, den blott tål att prövas, som en 
nödställd nästa ej förskjuter.  
Blanda du till hälften bark i brödet, ty förfrusen står vår grannes åker!» 

                                                             
541 Källa: Runeberg, Ludvig. Samlade skrifter 25. Högt bland Saarijärvis moar. 1870. Nätbaserat via projekt 

Runeberg: <http://runeberg.org/runeberg/0_15_25.html>  

http://runeberg.org/runeberg/0_15_25.html
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