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Abstract 
 
Scandinavian prehistory has hitherto received little attention in the field of 

history didactics. In Swedish schools, it is taught in the lower grades in 

accordance with traditional periodization: the Stone Age, Bronze Age, Iron 

Age and the Viking Age. The aim of the present thesis is to provide an 

overview of Scandinavian prehistory as presented by 20th- and early 21st-

century history textbooks and to trace its development and revisions. 

These revisions are situated in relation to contemporary society and 

concurrent developments in archaeological research. This study attempts to 

demonstrate the extent to which history textbooks and archaeological 

research correspond. In a long-term perspective, the textbooks form a 

developmental chain in which the gradual revision of historical culture is 

made manifest. 

As presented in the textbooks, prehistoric history expresses a historical 

culture valid in the context of a particular era. The concept of cultural 

memory, a memory that extends so far back in history that it can only be 

mediated by someone with expert knowledge (e.g. teachers, journalists or 

scholars), is applied in order to observe changes in its description. Cultural 

memory reveals how some stories constantly recur, while others are 

neglected or forgotten. 

The textbooks have been compared to standard archaeological works and 

their development and revisions have been examined from dual perspectives 

- "story" as cultural memory and gender. The present thesis reveals that 

most of the stories have been remembered and repeated for more than a 

century, though interpretations sometimes change along with changes in 

society and progress in research. A gender perspective elucidates the chores 

and activities ascribed to prehistoric men and women, respectively, and the 

changes they have undergone. Although archaeological findings have been 

influenced by gender research, this study indicates that society itself has had 

the greatest impact on the treatment of gender in the textbooks. Perceptions 

of "male" and "female" have changed and women have been become visible 

after previously being as good as ignored. 

Both history textbooks and archaeological research are clearly affected by 

general trends in society and the textbooks under investigation have evolved 

from focusing on nationalistic aspects and the predominance of men to 

assigning equal value to people of all cultures and to the sexes. 

 

Key words: History education, history culture, history didactics, cultural 
memory, prehistory, primary school, secondary school, archaeology  
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Förord 
 

För drygt två och ett halvt år sedan fick jag en fantastisk möjlighet, då jag 

blev antagen till forskarskolan Historiska medier vid Umeå universitet.  

Tiden i forskarskolan har gett mig många nya insikter och lärdomar och 

steget från att undervisa i klassrummet till att ställa mig på konferenser och 

presentera den egna forskningen inför ämneskunniga och etablerade 

forskare har varit stort och utmanande. Föreliggande licentiatavhandling är 

resultatet av mina studier. Många är dock de som jag har att tacka för att 

detta kunde göras möjligt.  

Först och främst vill jag rikta ett stort tack till alla inblandade i 

forskarskolan som har delat med sig av sina kunskaper och erfarenheter och 

som tillsammans bidragit till en kreativ och stimulerande lärmiljö. Tack till 

Daniel Lindmark, Björn Norlin, Anna Larsson, Monika Vinterek, Carina 

Rönnqvist och Henrik Åström Elmersjö samt till mina handledare Lars 

Elenius och Karin Viklund. Under slutspurten har mejlandet varit intensivt 

och Lars konkreta kommentarer och frågor har hjälpt mig att se skogen för 

alla träd, tack för din tydliga vägledning! Karin, som uppmuntrade mig att 

hålla ett forskarseminarium på arkeologiska institutionen, tack för din tilltro 

till mig och för att du gav mig denna möjlighet. Ett stort tack också till Evert 

Baudou som hjälpte mig att komma på rätt spår då jag lyckades trassla in 

mig i det arkeologiska materialet. Tack vare fjorton suveräna licentiand-

kollegor har de tuffaste utmaningar förvandlats till trevliga möten där vi 

kunnat umgås, diskutera stora och små saker, skratta och uppmuntra 

varandra. Tack Lina, Catharina, Maria, Aleksandra, Annie, Cecilia, Ulrika, 

Carl, Peter, Robert, Andreas, Karin, José och Åsa! Ett extra tack till mina 

korrekturläsare! 

Ett stort tack även till grundskolan i Uddevalla kommun som har 

uppmuntrat mina studier och sett fördelarna med den statliga satsningen på 

lärare. Min egen skola har varit flexibel och hjälpt mig att lösa situationer då 

jag vid några tillfällen har behövt lägga ner mer tid på mina studier. Att 

samtidigt som studierna arbeta på skolan en dag i veckan har varit nyttigt 

men ibland också stressigt och till mina ämneskollegor Mikaela Nilsson, 

Bjarne Ström och Frida Kruse vill jag säga att jag är så glad att ha så fina 

kollegor. Tack också till Annika Levander för att du tog dig tid att översätta 

min text till engelska inför konferensen i London. Ett stort tack till Håkan 

Välikangas och övriga fantastiska bibliotekarier på Uddevalla stadsbibliotek 

som har hjälpt mig med åtskilliga fjärrlån.   

Flera gånger har jag undrat hur det skulle kännas att skriva det här 

förordet, som har då har känts så avlägset och i mina tankar såg jag mig 

skriva det i lugn o ro, med gott om tid för fina formuleringar. Verkligheten 

ser något annorlunda ut, då jag nu skriver detta förord endast några timmar 
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innan jag behöver sätta min sista punkt. Jag vill avsluta med att rikta 

uppmärksamheten mot min familj som har stått ut med en fru, mamma, 

dotter och syster som ständigt suttit med näsan i en bok eller framför datorn. 

Jag vet att detta har varit påfrestande för er och jag är så innerligt tacksam 

över att ni ändå har stöttat mig i detta äventyr trots att jag många gånger har 

varit disträ och ständigt haft ont om tid. När detta nu snart är slut, vill jag 

aldrig mer säga till er att jag inte hinner, jag vill istället vara den som säger: 

– Javisst, jag har tid!  

Mormor! Du har lärt mig att se att livet i sig är fyllt av små äventyr och du 

har hela tiden funnits ett telefonsamtal bort och tagit del av mina upplevelser 

när jag inte har hunnit komma och hälsa på dig. Den första läroboken som 

jag läste inför denna studie var din bok om Sveriges historia för folkskolan av 

Carl Grimberg. Boken ligger sedan jag fick den på mitt skrivbord, och när jag 

ser den tänker jag på dig! 

Mamma och pappa. Tack för att ni alltid tror på mig och jag är så glad 

pappa, att du bestämde dig för att stanna kvar hos oss, vi behöver dig! 

Elias och Ditte. Jag är så stolt över er och tacksam över att ni har stått ut 

med en disträ och ibland till viss del frånvarande mamma. Det är inte alls en 

sådan mamma jag vill vara och jag lovar att det ska bli en ändring på detta! 

Slutligen, Mats. Utan dig hade detta aldrig kunnat ros iland. Du har gjort 

mer än jag någonsin hade kunnat förvänta mig och framförallt har det varit 

tufft mot slutet då vi båda har kunnat konstatera att slutskrivning och 

skolstart inte är en lyckad kombination! Jag är fullt medveten om all 

marktjänst jag har att ta igen… 
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Inledning 
 

Nordisk förhistoria i skolan förknippas framförallt med undervisningen på 

låg- och mellanstadiet och på högstadiet och gymnasiet förefaller området 

många gånger vara ett avslutat kapitel. Studier i arkeologihistoria visar hur 

den arkeologiska vetenskapen har utvecklats från typologier och tabeller till 

en tolkande vetenskap där allt kan ifrågasättas. Ett nytt fynd eller en ny 

tolkning kan inte bara förändra vår förståelse av forntiden utan också synen 

på vårt eget samhälle.  

Att flera läroböcker under 1990- och 2000-talet har tryckts efter samma 

upplaga medför att förhistorien kan upplevas som oföränderlig. Denna 

iakttagelse bekräftas av en rapport från Riksantikvarieämbetet från 2005 

som visade att förmedlingen av förhistoria i läroböcker ofta var bristfällig, 

faktainnehållet i böckerna var vid studien många gånger inaktuellt och i 

vissa fall till och med felaktigt. Tolkningarna var dessutom föråldrade och 

stämde dåligt överens med samtida forskning.1 Denna studie tar sin utgångs-

punkt i dessa resultat samt i frågan om den förhistoriska skildringen i läro-

böcker har varit mer överensstämmande med den arkeologiska forskningen 

tidigare under 1900-talet? Istället för att göra en fördjupad undersökning 

anlägger denna studie ett långt tidsperspektiv. Undersökningen sträcker sig 

över hela 1900-talet och in i början av 2000-talet och läroböcker om nordisk 

förhistoria kommer att jämföras med samtida arkeologisk forskning. 

Denna textbaserade studie sammanför därmed två discipliner, 

historiedidaktik och arkeologi med vars hjälp jag kommer att beskriva 

historiekulturens förändringar i texter om förhistorisk tid i Norden, så som 

den har förmedlats i svenska läroböcker under 1900-talet och början av 

2000-talet. Kärnan i berättelserna om den nordiska förhistorien har varit 

densamma men uttrycket har varierat och genom att undersöka hur 

uttolkningen av de arkeologiska resultaten återspeglas i läroböckerna i 

historia vill jag försöka beskriva dessa variationer. 

Både läroboksförfattare och forskare inom arkeologin är påverkade av den 

tid de lever och verkar i och en tolkning av det förflutna blir aldrig helt fri 

från ett rådande samhällsklimat. I detta fall handlar det om tolkningar i två 

nivåer; dels hur arkeologer har tolkat det arkeologiska materialet, dels hur 

läroboksförfattare sedan har tolkat arkeologernas resultat i en rådande 

samhällskontext. Primärt fokus i denna studie ligger på läroböckerna och 

den historiekultur som förmedlas i dessa. Denna historiekultur är en del av 

ett större sammanhang där politisk kontext, samhällsdebatt, vetenskapliga 

                                                             
1 Anna Carlie & Jesper Olsson. Arkeologi i skolan: Ett utvecklingsprojekt inför 2000-talet, UV SYD Rapport 

37 (2005) s. 45. 
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rön, lärobokstraditioner och pedagogiska strömningar samt statliga direktiv 

samverkar.2   

Eftersom studien sträcker sig över en lång tidsperiod blir även förändring 

ett naturligt nyckerord då lärobokstexterna som förmedlades i början av 

1900-talet till viss del skiljer sig från senare lärobokstexter. Två kategorier 

kommer att följas för att lättare urskilja denna förändring; berättelsen som 

kulturellt minne samt genus. Lärobokstexterna kommer att diskuteras i 

förhållande till samtida arkologiska forskningsresultat för att på så sätt se 

hur och när förändringar skett och vad förändringarna eventuellt kan ha 

berott på. 

Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att beskriva hur den nordiska förhistorien i läroböcker har 

skildrats och förändrats under 1900-talet och början av 2000-talet, då den 

senaste läroplanen togs i bruk. Skildringarna i läroböckerna sätts i relation 

till den historiekulturella förändringen och utvecklingen inom samtida 

arkeologiska forskning. Med utgångspunkt i detta syfte vill jag svara på 

följande frågeställningar: 

 

1. Hur väl överensstämmer lärobokstexterna om nordisk förhistoria i 

svenska läroböcker med samtida arkeologisk forskning under 1900-

talet och början av 2000-talet? 

 

2. Hur har lärobokstexterna förändrats under den undersökta perioden 

utifrån de två kategorierna berättelsen som kulturellt minne och 

genus? 

Studien i ett historiedidaktiskt sammanhang 
Med denna studie ser jag mig kunna bidra till den historiedidaktiska 

forskningen med en pusselbit om förmedlingen av förhistoria i svenska 

läroböcker. Historiedidaktik handlar om historieförmedling och läro-

böckerna spelar här en viktig roll. Klas-Göran Karlsson talar om hur en 

kommunikationskedja byggd kring historia kan kallas för en historiekultur. 

Kedjan innefattar vilken historia som förmedlas, hur den förmedlas, av vem 

samt till eller för vem. Han menar vidare att en historiedidaktiker som 

undersöker historiekulturer och deras förändringar mycket väl skulle kunna 

kalla sig för historiekulturforskare.3 Det långa tidsperspektivet i denna 

studie möjliggör en överblick av de förändringar i den förmedlade 

                                                             
2 Niklas Ammert. Det osamtidigas samtidighet: Historiemedvetande i svenska historieläroböcker under 

hundra år (Lund 2008) s. 31. 
3 Klas-Göran Karlsson, ”Historiedidaktik: Begrepp, Teori och Analys” i Klas-Göran Karlsson & Ulf Zander 

(red.), Historien är nu: En introduktion till historiedidaktiken (Lund 2009) s. 37-38. 
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historiekulturen som skett under drygt ett hundra år och hur dessa 

förändringar överensstämmer med den samtida arkeologiska forskningen.  

Bjørnar Olsen skriver i sin bok ”Från ting till text. Teoretiska perspektiv 

på arkeologisk forskning” att arkeologin som vetenskap både speglar och 

legitimiserar värderingarna i det samhälle som den utövas i. Frågorna som 

ställs men också de svar som accepteras handlar till stor del om den kon- 

text som de framförs i.4 Detsamma gäller den historiedidaktiska 

kommunikationskedjan i vilken läroboken utgör ett konkret uttryck för vad 

någon vill förmedla och hur det förmedlas. Den är också, skriver Niklas 

Ammert, ett avtryck av det samhälle i vilket den skrevs och i vilket den också 

verkar. Man kan närma sig kommunikationskedjan utifrån tre perspektiv: ett 

processuellt, ett funktionellt och ett strukturellt perspektiv. 

När läroboken studeras ur ett processuellt perspektiv ses den som en del 

av den samhälleliga kontexten, från läroboksförfattaren till den färdiga 

produkten, men den kan också studeras som färdig produkt via förmedling 

och mottagande. I tidigare forskning har man framförallt sett på läroboken 

som ett resultat av de omständigheter som rådde då den skrevs. I en sådan 

studie är statsmakten, läroplanerna och författarna som personer 

intressanta. I senare forskning har det processuella perspektivet fått ett 

annat fokus, där man oftare har studerat läroböckernas innehåll och hur det 

förmedlas i en konkret undervisningssituation. Ett funktionellt perspektiv 

innebär att man ser till lärobokens betydelse i undervisningen. Det betyder 

en förlängning av det processuella perspektivet och man analyserar bokens 

funktion i mötet med eleverna.5  

Utifrån ett strukturellt perspektiv visar det sig att samhällsdebatt och 

kulturellt klimat har stort inflytande över den politiska dagordningen genom 

bland annat de läroplaner och kursplaner som lärarna är skyldiga att följa, 

de marknadsmässiga kraven samt aktuella pedagogiska begrepp. Detta visar 

att läroboken mer är ett resultat av en rådande historiekultur än av de 

vetenskapliga forskningsresultaten. Läroböckerna påverkas av historie-

kulturen som både ramar in den samhälleliga kontexten samt är en del av 

den.6  

Denna studie ses framförallt ur ett strukturellt perspektiv då man i ett 

tänkt fruset ögonblick ser på vad som påverkat lärobokens tillkomst, dess 

situation, utformning, innehåll och perspektiv.7 Då tidigare forskning till stor 

del har koncentrerat sig på lärobokens text, bilder, rubriker och hur stort 

utrymme olika tidsperioder har fått, har läroböckernas innehåll först under 

                                                             
4 Bjørnar Olsen. Från ting till text: teoretiska perspektiv i arkeologisk forskning (Lund 2003) s. 226. 
5 Niklas Ammert. ”Om läroböcker och studiet av dem” i Niklas Ammert (red.), Att spegla världen: 

Läromedelsstudier i teori och praktik (Lund 2011 a) s. 28-29, 33. 
6 Ammert (2008) s. 29-31 
7 Niklas Ammert, ”Finns då (och) nu (och) sedan?” i Klas-Göran Karlsson & Ulf Zander (red.), Historien är 

nu: En introduktion till historiedidaktiken (Lund 2009) s. 296. 
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senare år uppmärksammats och det är också då som läroboken studeras som 

en historiekulturell yttring eller artefakt.8 I denna studie handlar det dock 

inte om ett enskilt fruset ögonblick utan flera sådana som sätts i relation till 

varandra och därmed bildar en utvecklingskedja i vilken den historie-

kulturella förändringen blir synlig. 

Forskning om den förmedlade förhistorien i läroböcker är ovanlig och 

förhistorien i kombination med genus ännu mer så. Historiedidaktik är dock 

ett tvär- och flervetenskapligt fält där denna studie placerar sig inom en 

kombination av arkeologi och genusforskning och där den knyter samman 

läroböcker med historiekultur, förhistoria och genus.9 Studien sträcker sig 

över hela 1900-talet och passerar därmed också den gräns där benämningen 

lärobok byttes ut till läromedel 1975. Det nya begreppet grundades på en ny 

tolkning, vilken innebar en vidare syn på vilket material som kunde 

användas i undervisningen.10  

Tidigare forskning 
Den tidigare läroboksforskningen har framförallt varit inriktad mot att 

belysa missförhållanden i läroböcker och har därmed lyft fram kontinuiteten 

och innehållets långsamma föränderlighet samt pekat på en konservativitet i 

lärostoffet. Det har visat sig, menar Janne Holmén, att läroböckerna har 

blivit förmedlare av föråldrade attityder och fördomar som det är svårt att 

göra sig av med.11  

Före Holméns egen avhandling, från 2006, där han studerar bilden av 

USA och Sovjetunionen i norska, svenska och finska läroböcker från 1930-

talet och fram till 2004, menar han att det senaste omfattande forsknings-

arbetet om läroböcker är Göran Andolfs avhandling om läroböcker på 

gymnasiet, från 1972.12 En undersökning av läroböcker över en längre 

tidsperiod ger möjligheter att uppmärksamma de faktorer som varit viktigast 

för läroböckernas utformning och Holmén reflekterar över möjliga orsaker 

till förändring av läroböckernas innehåll. Om forskningsresultaten är 

avgörande bör naturligtvis läroböckerna förändras vid nya resultat. I fall det 

är författarnas personer som är avgörande syns sannolikt förändringar i 

läroböckernas innehåll vid generationsskiften och den statliga styrningens 

betydelse visar sig i läroplanerna. Samhällsklimatets påverkan bör visa sig på 

läroboksmarknaden eftersom lärarna väljer läroböcker utifrån vad som för 

                                                             
8 Ammert (Lund 2009) s. 295. 
9 Karlsson (2009) s. 38. 
10 Niklas Ammert. ”Inledning” i Niklas Ammert (red.), Att spegla världen: Läromedelsstudier i teori och 

praktik (Lund 2011 b) s. 17. 
11 Janne Holmén. Den politiska läroboken: Bilden av USA och Sovjetunionen i norska, svenska och 

finländska läroböcker under Kalla kriget. (Uppsala 2006) s. 26, 335. 
12 Holmén (2006) s. 336. 
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tiden anses vara viktigt att lära ut. Om den sega lärobokstraditionen är 

avgörande skulle förändringarna visa sig långsamt.13  

I Göran Andolfs avhandling undersöks undervisning och läroböcker i 

historia mellan åren 1820 och 1965 och avhandlingen behandlar hur 

läroböckernas innehåll och undervisningen står i relation till samtida debatt, 

forskning och bestämmelser. Vilka politiska, sociala och materiella för-

ändringar i samhället har påverkat undervisningen? Det är dock historie-

vetenskapen, menar Andolf, som påverkar historieundervisningen mer 

direkt, dels när nya upptäckter görs, dels när vetenskapssynen förändras. Att 

ge svar på förhållandet mellan samhälle och historie-undervisning har varit 

svårare, anser han, men det går att se vissa samband.14 Förändringarna kan 

synliggöras i enskilda debattinlägg, i föreskrifter, bestämmelser eller genom 

författarnas och eventuellt förlagens egna förslag. Under 1900-talet ökar 

politikens inverkan på undervisningen i och med ökade föreskrifter och 

anvisningar. Självklart, menar Andolf, anpassas läroböckerna till 

kursplanerna eftersom detta är nödvändigt om författarna ska ha någon 

chans till utgivning.15 Läroböckerna har under Andolfs undersökningsperiod 

visat sig allt mindre innehålla enskilda författares ställningstaganden och 

tolkningar, och den centrala styrningen har medfört att historie-

undervisningen har blivit ett officiellt självporträtt av samhället. Andolf 

anser att historieundervisningen riskerar att få en statisk prägel och att urval 

och framställningar kan präglas av tidigare värderingar.16 

Sture Långström diskuterar i sin avhandling, hur läroboksförfattarna i en 

given situation påverkas från olika håll, och avhandlingen är därmed skriven 

utifrån ett strukturellt perspektiv enligt Niklas Ammert.17 Studien utgår från 

läroböcker för gymnasiet mellan 1958-1994 och genom intervjuer med 

läroboksförfattarna försöker han ta reda på vad som påverkat författarna 

utifrån de didaktiska frågorna; varför, var, när, hur texterna har författats 

samt av vem eller vilka?18 Långström menar att då läroböckerna har inköpts 

av förlag som oftast är kommersiella företag, där den ekonomiska vinsten är 

den första prioriteringen, har det naturligtvis legat i deras intresse att skapa 

en lärobok som säljer. Det är därför rimligt att anta, menar han, att de 

kommersiella faktorerna spelar en betydelsefull roll i fråga om läroböckerna 

utformning.19 Två av de undersökta läroböckerna som var marknadsledande 

var skrivna i en objektiv och undervisningsneutral anda för att på så sätt 

passa alla lärare. Dessa böcker menar Långström kan ha bidragit till att de 

                                                             
13 Holmén (2006) s. 26. 
14 Göran Andolf.  Historien på gymnasiet: Undervisning och läroböcker 1820-1965 (Uppsala 1972) s. 283. 
15 Andolf (1972) s. 292. 
16 Andolf (1972) s. 294. 
17 Ammert (2008) s. 31. 
18 Sture Långström. Författarröst och berättartradition: En historiedidaktisk studie (Umeå 1997) s. 231.  
19 Långström (1997) s. 208-209. 
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blivit stilbildande och därmed stärkt lärobokstraditionen i form av en 

konserverande effekt. Långström ser hur läroböckerna under den 

undersökta perioden inte har förändrats nämnvärt till varken innehåll eller 

form trots att elevgruppen, som författarna har skrivit för, radikalt har gjort 

det.20 

Niklas Ammerts avhandling om historiemedvetande i svenska historie-

läroböcker är skriven med syfte att se lärobokens funktion. Istället för att se 

den som en verkan väljer han att se den som orsak till vad eleverna lär sig 

och därmed förstå lärobokens betydelse i undervisningen. Ammert väljer ett 

långt tidsperspektiv i sin studie då den sträcker sig över en period på hundra 

år och visar på utvecklingen under hela 1900-talet. Det långa tids-

perspektivet har gjort det möjligt att urskilja en utveckling av läroböckernas 

berättelser. Under 1900-1960 kan man se hur de kronologiska berättelserna 

bygger på händelser som följer på varandra och därmed utgör en samman-

hängande helhet, det vill säga en större berättelse. Den stora berättelsen 

beskriver de stora linjerna och de stora händelserna, men genom att den 

samtida politiska kontexten lyser igenom texten om det förflutna, knyter den 

an till läsaren. Under 1960, -70 och 80-talen tar berättelserna sin 

utgångspunkt i nuet och genom att utgå från nutiden tar man sig an det 

förflutna. Under 1990-talet och början av 2000-talet sker ännu en för-

ändring då man låter nutiden bli en referenspunkt i tolkningen av det 

förflutna. Typiskt för denna tid är fiktiva berättelser som belyser ett 

ögonblick, en händelse eller ett förlopp. Personerna i berättelserna har drag 

av vår egen tid och de bidrar till att levandegöra det förflutna. Då 

berättelserna skrivs med tempusformen historiskt presens kan man få en 

känsla av att händelsen utspelas nu, trots att man vet att det utspelade sig i 

förfluten tid.21 

Även Staffan Selander har utgått från ett långt tidsperspektiv då han 

analyserat texter från läroböcker i historia mellan åren 1841 och 1985. Han 

belyser bland annat hur läroboken har utvecklats samt hur olika kunskaper 

överförs och omvandlas till lärobokskunskap. Överföring och förändring av 

kunskap så att den fungerar i ett lärobokssammanhang kallas för pedagogisk 

text-traduktion. Han skiljer också mellan kunskapsproduktion och 

kunskapsreproduktion där det första begreppet innebär skapandet av ny 

kunskap i en vetenskaplig kontext, och det andra är överföringen till en ny 

kontext, lärobokens kontext. Text-traduktionen är alltså själva förändringen 

av kunskapsmassan. Lärobokens framställning har en förankring i både en 

specifik lärobokstradition och de anvisningar som är rådande för tillfället.22 

                                                             
20 Långström (1997) s. 213. 
21 Ammert (2008) s. 208-209. 
22 Staffan Selander. Lärobokskunskap: Pedagogisk textanalys med exempel från läroböcker i historia 1841-

1985 (Lund 1988) s. 19. 
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För övrigt menar Selander att de kulturella mönster och traditioner som 

upprätthålls i samhället återspeglas i de kulturella traditionerna vilka åter-

skapas inom skolsystemet.23  

På uppdrag av delegationen för jämställdhet (DEJA) i skolan fick Ann-

Sofie Olander i april 2009 uppdraget att granska läromedel i historia och 

samhällskunskap. Uppdragets fokus var jämställdhet och i ämnet historia 

granskades två läroböcker och en lärarhandledning för gymnasiets A-kurs 

samt två läroböcker för grundskolan. Resultaten som publicerades ett år 

senare visade sig vara anmärkningsvärda utifrån ett jämställdhets-

perspektiv. Det fanns stora brister i förhållande till läroplaner, läromedels-

författarnas uttalade intentioner samt den forskning som fanns tillgänglig.24 

Böckerna uppvisade alla samma mönster; det var männen och de manliga 

perspektiven som dominerade och när kvinnornas historia beskrevs slog 

även här de manliga perspektiven igenom. Kvinnornas utrymme i texterna 

var minimalt och de upplevdes ofta som inskjutna i texten. Överlag visade 

det sig vara få kvinnor som namngavs i jämförelse med männen, i en lärobok 

för gymnasiet var 235 män namngivna i registret jämfört med 14 kvinnor och 

i läroböckerna för grundskolan namngavs 150 män men endast sex kvinnor. 

I böckerna för grundskolan var drottning Kristina den enda svenska kvinna 

som sågs som intressant. Andelen anonyma kvinnor var lika liten och oftast 

omnämndes kvinnorna i sin relation till en man, bondens, hantverkarens 

eller arbetarens hustru eller i konstellationen ”munkar och nunnor”, där 

intresset för nunnorna var begränsat.25 Kvinnliga insatser fick mycket liten 

uppmärksamhet och genus problematiserades inte i någon av läroböckerna, 

varken i fråga om män eller kvinnor. Olander menar att innehållet i de 

undersökta läroböckerna och lärarhandledningen inte motsvarar läro-

planernas riktlinjer och kursplanernas mål.26 

 Angående läroboksstudier med fokus på den nordiska förhistorien finns 

ett stort tomrum. Intresset har framförallt riktats mot den historia som 

studeras av de äldre eleverna på grundskolan samt på gymnasienivå. 

Föreliggande studie ger en överblick av vad som ingått i läroböckernas 

förmedling av nordisk förhistoria under drygt 100 år och öppnar upp för 

vidare studier inom området. 

  

                                                             
23 Selander (1988) s. 51. 
24 Ann-Sofie Olander. Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia: En granskning på uppdrag av 

Delegationen för jämställdhet i skolan, SOU 2010:10 (Stockholm 2010) s. 7, 9.                                                                                                                                                       
25 Olander (2010) s. 67-68. 
26 Olander (2010) s. 69-71. 
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Teoretiska utgångspunkter 
 

Då studien sträcker sig över en lång tidsperiod blir, som tidigare nämnts, 

förändring ett naturligt nyckerord beträffande texterna i sig, men också för 

den kontext i vilken de har producerats. Förmedlingen av förhistorisk tid så 

som den presenteras i läroböckerna visar på en historiekultur som är 

gällande för en tid eller period i historien. Genom att använda begreppet 

kulturellt minne vill jag visa hur vissa berättelser används kontinuerligt 

under hela 1900-talet, medan andra idéer och tolkningar byts ut till förmån 

för nya och hur förmedlingen av historiekulturen i läroböckerna om 

förhistorisk tid därmed genomgår vissa förändringar.  

Förmedlingen av en historiekultur   
Begreppet historiekultur är tydligt i denna studie då läroboken i sig är ett 

uttryck för vad någon vill förmedla och att detta i sin tur är ett avtryck av den 

situation ur vilken den tillkom.27 Undervisning, forskningsprogram och 

populärkultur faller alla under begreppet historiekultur och har gemensamt 

att de vill förmedla något meningsfullt.28 Historiekultur står för en gemen-

sam hantering av det förflutna och skolundervisningen fungerar som en 

manifestation av detta tillsammans med vetenskap och museer. Skolan blir 

en plats för en kollektiv erinran och undervisningen är en del av den 

historiska erinran, en erinran som står för människors hantering av historia 

och historiens roll i deras liv. Historiekulturen är nära förknippad med 

historiemedvetande och historiebruk. Steget mellan historiekultur och det 

redan väl etablerade begreppet historiemedvetande är kort, menar Jörn 

Rüsen. Historiemedvetande påverkar de flesta områden av den mänskliga 

livspraxisen och historiekulturen kan ses som de praktiska konsekvenserna 

av historiemedvetandet.29 Peter Aronsson förklarar skillnaderna på följande 

sätt, med att historiekulturen är de artefakter, sedvänjor, ritualer och 

påståenden som gör det möjligt för oss att referera till en historisk period 

och vilka bidrar till vår förståelse av dåtid, nutid och framtid. Historiebruket 

bildar en länk mellan historiekultur och historiemedvetande på så sätt att 

det aktiverar delar av historiekulturen för att skapa en bestämd mening. 

Historiemedvetandet är de uppfattningar av dåtid, nutid och framtid som 

historiebruket har skapat och etablerat.30 

Historiekulturen är intressant i föreliggande studie eftersom den pekar på 

händelser, påståenden och artefakter som lyfts fram i lärobokstexterna och 

                                                             
27 Ammert (2008) s. 25. 
28 Peter Aronsson. ”Historiekultur, politik och historievetenskap i Norden”, Historisk tidsskrift 122:2 (2002) 

s. 189–190. 
29 Jörn Rüsen. Berättande och förnuft: Historieteoretiska texter (Göteborg 2004) s. 150–152. 
30 Aronsson (2002) s. 189. 
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det vetenskapliga historiebruket genom att det aktiverar historiekulturen då 

bestämda helheter lyfts fram av i detta fall den arkeologiska forskningen. Det 

officiella historiebruket sanktioneras genom vetenskap och fostran och 

skolväsendets historiebruk pendlar däremellan.31 I skolväsendets bruk av 

historia förenklas och förtydligas de vetenskapliga resultaten samtidigt som 

det här också ges möjligheter att fostra eleverna utifrån politiska ideologier 

och ett för tiden ”rätt” sätt att tänka. Läroplaner, läromedelsförfattare och 

historielärare avgör på olika plan vad som bör studeras på lektionerna, vad 

som i verkligheten studeras och vad som väljs bort.  

Föreliggande studie behandlar hur läroboksförfattarnas förståelse av för-

historien utifrån den arkeologiska forskningen har tagit sig uttryck i de 

publicerade lärobokstexterna. Det intressanta har varit att se vad 

läroboksförfattarna har valt att lyfta fram och om möjligt få en förståelse för 

varför annat lämnats därhän. Om något medvetet har lyfts fram är det heller 

inte omöjligt att tänka sig att något annat medvetet eller omedvetet kan ha 

dolts. 32   

Arkeologisk kunskap måste brukas på ett ansvarsfullt sätt och arkeologer 

har inte bara ett ansvar för den arkeologi som produceras utan också för hur 

den sedan används.33 Vår kunskap om förhistorisk tid är delvis tidsbunden 

eftersom den präglas av de teorier som är gällande för tillfället och på så sätt 

blir vår bild av förhistorien en spegling av vår egen tid.34 När det gäller 

frågan om hur historiekultur bör förhålla sig till vad som verkligen har hänt, 

menar Aronsson, att det inte alltid är av vikt att utreda detta närmare. Det är 

tolkningarna som brukas och dessa är utformade i en dynamik som oftast är 

relativt oberoende av sakförhållandena.35 Det vetenskapliga historiebruket 

förser oss med relevanta fakta och formulerar teoretiskt styrda fråge-

ställningar, konstruerade utifrån samtida utgångspunkter.36 En historie-

produkt i form av en lärobok är alltså en färskvara,37 och som sådan bör då 

också den sanning som är giltig för tillfället betraktas. 

Eftersom samtiden förändras, förändras också det förflutna, och glömskan 

är minnets viktigaste beståndsdel, skriver Thomas Hylland Eriksen. Han 

citerar både samhällsteoretikern Immanuel Wallerstein som sagt att 

historien inte är en produkt av det förflutna utan en produkt av samtidens 

önskningar och behov, och den amerikanske historikern William L. Burton 

                                                             
31 Aronsson (2002) s. 189. 
32 Peter Aronsson. ”Historiekultur i förändring”, i Peter Aronsson (red.), Historiekultur i förändring: 

Makten över minnet” (Lund 2000) s. 22. 
33  Anders Carlsson. Tolkande arkeologi och svensk forntidshistoria: Stenåldern (Stockholm) 1998) s. 8. 
34 Evert Baudou, Den nordiska arkeologin: Historia och tolkningar (Stockholm 2004) s.19. 
35 Aronsson (2002) s. 204-205. 
36 Karlsson (2009) s. 58. 
37 Karlsson (2009) s. 39. 
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som står bakom uttrycket: ”If you don´t like the past, change it”.38 Peter 

Aronsson menar att genom att fråga oss vilka vi är, vad som utmärker vår 

gemenskap, hur vi vet vem som är en del i den samt vilken attityd och vilka 

handlingar den förpliktigar till, kan vi jämföra och förstå skillnaden mellan 

olika historiekulturer.39   

Läroböckerna är nära sammanbundna med historiekulturen då de är ett 

avtryck av sin samtid, och historiekulturen handlar om det historiska 

minnets roll, eller den historiska erinrans roll i offentligheten.40 Historie-

kulturen kan ses som en tolkande hantering av tiden. Rüsen menar att en 

sådan hantering lyfter fram historia som en tolkningsprodukt och Hylland 

Eriksen skriver om hur det förflutna alltid ska vara förenligt med en bestämd 

tolkning av nutiden.41 När det gäller begreppet kultur så menar Hylland 

Eriksen att det är komplicerat i sig då det är skiftande, flertydigt och 

föränderligt.42   

Historiekulturen har, skriver Aronsson, gått från att vara nationell till 

mångkulturell.43 I Sverige var nationalismen betydelsefull vid inträdet i det 

moderna demokratiska industrisamhället med en höjdpunkt under 

decennierna före första världskriget. På många sätt, menar Aronsson, kan 

1990-talet liknas vid tiden före det förra sekelskiftet med sin uppbrotts-

liknande karaktär med mångfaldiga historiska berättelser samt många och 

osäkra framtidsbilder. Från 1970-talet och framåt förändrades villkoren för 

hanteringen av det förflutna, och historiekulturens bredd och mångfald 

betonades, samtidigt som uppgörelser har gjorts med det förflutna. Dessa 

uppgörelser har bland annat handlat om kollektiva minnen av andra 

världskriget och rasforskning, men efterkrigstiden har också präglats av 

bortträngning och glömska genom ett aktivt avståndstagande.44 Både 

Hylland Eriksen och Aronson hänvisar till Eric Hobsbawms The Invention of 

Tradition i vilken Hobsbawm uttrycker hur traditionerna anpassas när 

samhället förändras, och nya traditioner är resultatet av oförmågan att ta till 

sig de gamla.45  

I boken Historia, myt och identitet diskuterar Hylland Eriksen myten som 

ett försök till att legitimera en bestämd samhällsordning och han menar att 

myterna är bearbetningar eller transformationer av ett råmaterial.46  Myten 

                                                             
38 Thomas Hylland Eriksen. Historia, Myt och Identitet (Stockholm 1996) s. 12. 
39 Aronsson (2000) s. 12 
40 Rüsen (2004) s. 149. 
41 Rüsen (2004) s. 154; Hylland Eriksen (1996) s. 11-12. 
42 Thomas Hylland Eriksen. Kulturterrorismen: En uppgörelse med tanken om kulturell renhet (Nora 1999) 

s. 20. 
43 Aronsson (2000) s. 11-15; Hylland Eriksen (1996) s. 11-12. 
44 Aronsson (2000) s. 11-14. 
45 Eric Hobsbawm & Terrence Ranger, The Invention of Tradition (Cambridge 1983) s. 4-6. 
46 Hylland Eriksen (1996) s. 22-24. 
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har en moral som gör utvecklingen från forntid till nutid förståelig och 

meningsfull och han menar vidare att narrativen har en klar dramaturgisk 

struktur som gör att vi kan begripa det förflutna utifrån vår egen samtid. Det 

betyder därmed att det inte finns några objektiva berättelser om det 

förflutna: ”Det förflutna skall vara annorlunda på ett igenkännbart, tryggt 

och välkänt sätt. Myter berättar naturligtvis mycket mer om nuet än de gör 

om det förflutna”.47  

Kulturellt minne som förklaring till en föränderlig 
historiekultur 
För att synliggöra utvecklingen av historiekulturen i svenska läroböcker om 

nordisk förhistoria kommer begreppet kulturellt minne att användas. Att 

prata om minne i samband med förhistorisk tid kan tyckas märkligt men det 

handlar inte om att vi nödvändigtvis själva ska ha upplevt perioden som vi 

minns utan om den historiekultur som vi gemensamt har en uppfattning om. 

Minnet är en rekonstruktion av det förflutna som skapas i nutiden.48 

Begreppet kulturellt minne fungerar i föreliggande studie som ett verktyg för 

att förklara vilka berättelser som funnits med i läroböckerna under lång tid 

och vilka som av olika skäl har förändrats eller inte längre finns med. 

Den tyske egyptologen, Jan Assmann, har intresserat sig för hur minnet 

kan kopplas samman med en period så långt tillbaka som till förhistorisk tid 

och hur det förflutna återkallas i det sociala minnet. Assmann utgår från 

Halbwachs teori om kollektivt minne och urskiljer fyra kategorier: det 

mimetiska minnet, tingens minne, det kommunikativa minnet och det 

kulturella minnet. Det mimetiska och tingens minne har att göra med vår 

vardag.  Det kommunikativa minnet handlar om kommunicerande och 

sådant som ligger i en nära tidshorisont och här är varje minnesbärare lika 

kompetent, detta minne är också ständigt närvarande. Det kulturella minnet 

skiljer sig däremot från de andra på så sätt att det står över vardagen samt 

att det förmedlas av en elit, t.ex. forskare, lärare, politiker eller 

journalister.49   

Assmann menar att det uppstår ett tidssavstånd mellan det 

kommunikativa och det kulturella minnet. Detta ”flaoting gap” blir större för 

varje generation. Det betyder att när ett minne inte längre är en del av en 

social interaktion utan istället bara förmedlas medialt, är det endast de delar 

                                                             
47 Hylland Eriksen (1996) s. 28, 44, 85. 
48 Jan Selling, Ur det förflutnas skuggor: Historiediskurs och nationalism i Tyskland 1990-2000 (Eslöv 

2004), 18. 
49 Jan Assmann, “Communicative and Cultural Memory” i Astrid Erll & Ansgar Nünning (red.), 

 A companion to cultural memory studies (Berlin 2010), s.110, 114; Selling (2004) s. 16-17; Jan Assmann. Das 

kulturelle Gedächtnis: Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen, (München 1997); 

Maurice Halbwachs. On collective memory (Chicago, 1992). 
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av minnet som brukas som får en mening och som blir ihågkommit.  Vissa 

delar av händelserna faller bort.50  

Tanken om det kulturella minnet utvecklades då man upplevde att det 

saknades en dimension av det kollektiva minnet. Det kulturella minnet 

liknar det kollektiva minnet på så sätt att det delas av ett flertal människor 

och att det ger en kulturell identitet. Halbwachs ansåg dock inte att det 

kollektiva minnet skulle förknippas med traditioner, överföring eller 

överlåtelse vilket är fallet med det kulturella minnet.51  Jan Assmann menar 

inte att begreppet kollektivt minne bör bytas ut mot kulturellt minne, utan 

vill lägga till den kulturella sfären i diskussionen om olika sätt att minnas.  

Begreppet kollektivt minne kan då delas då upp i ett kommunikativt 

minne och ett kulturellt minne där de står för två olika sätt att minnas.52  Det 

kommunikativa minnet når bara så långt tillbaka i tiden att en interaktion 

mellan tre generationer är möjlig, en tidsperiod på ungefär 80 år. Att 

tidsperioden inte är längre trots att tre generationer kan sträcka sig över en 

längre tid än så beror på att minnen med tiden suddas ut och blir mindre 

tydliga. Det är de kommunikativa ramarna som binder familjer, grupper och 

generationer samman, och det finns inget behov av specialister för 

förmedlandet av denna typ av minnen.53   

Det kulturella minnet skiljer sig från det kommunikativa minnet på så sätt 

att detta minne sträcker sig så långt tillbaka i tiden som man kan anse att det 

förflutna ”tillhör oss”. Eftersom det rör sig om en tidsperiod som sträcker sig 

över så många år kan vi inte längre dela med oss av dessa minnen genom 

interaktion, vi behöver specialister till hjälp. Det kulturella minnet fixerar sig 

på speciella punkter i historien och till dessa knyts skrifter och myter som 

förmedlas av dessa specialister. Att vi kan knyta texterna till oss som grupp 

beror på att det inte enbart handlar om historisk kunskap, det blir mer 

personligt, och därför talar vi om denna form av historiskt medvetande som 

just minne. Assmann menar, liksom Hylland Eriksen, att minnet är tätt 

förknippat med glömska och att glömskan behövs för att man ska kunna se 

det relevanta, och därmed skapa en identitetsfunktion. Det är när identiteten 

                                                             
50 Assmann (1997); Assmann, J (2010) s. 112; Selling (2004) s. 18; Jan Vansina. Oral Tradition as History 

(London 1985). 
51 Selling (2004) s. 18; Halbwachs (1992); Pierre Nora. “Between Memory and History: Les Lieux de 

Mémoire” Representations, No. 26, Special Issue: Memory and Counter-Memory (1989), pp. 7-24. Teorin 

om ett kollektivt minne är förknippad med den franske sociologin Maurice Halbwachs. Han menar att både 

medvetande och självmedvetande är djupt rotade i den sociala strukturen och att minnet på så sätt är 

förankrat i den sociala kontexten. Minnet är en rekonstruktion av det förflutna som har skapats i nutiden.  

Den sociala kontexten styr minnet vilket betyder att det finns lika många kollektiva minnen som det finns 

grupper i ett samhälle, men samhället försöker enligt Halbwachs att integrera dessa minnen och skapa ett 

gemensamt kollektivt minne för att föra individer och grupper närmare varandra. Minnena anpassas 

dessutom till olika tidsperioder. Den franske historikern Pierre Nora har intresserat sig för hur händelser i det 

förflutna har rekonstruerats och återanvänts för att konstituera samtiden. Ett liknande sätt att se på svensk 

historia tillämpar enligt Jan Selling också Peter Aronsson.  
52 Assmann, J (2010) s.110. 
53 Assmann, J (2010) s. 111. 
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kopplas till kunskap som kunskapen övergår till att kallas för minne. Genom 

hågkomst får man alltså en tillhörighet i det att man blir en del av en 

gemenskap.54  

Aleida Assmann menar att kulturen kan relateras till minnet då den för 

samman förfluten tid, nutid och framtid och skapar en mening åt människor. 

Vårt minne, menar hon, är oerhört selektivt och när det gäller det kulturella 

minnet blir därmed glömskan en del av den sociala normaliteten. Ny 

information måste bearbetas i ett samhälle och nya idéer uppkommer vilka 

hjälper oss hantera nutid och framtid, samtidigt som samhället också ställs 

inför nya utmaningar.55  

Begreppet kulturellt minne används i föreliggande studie eftersom det på 

ett tydligare sätt än det kollektiva minnet hanterar det minne som konkret 

lärs ut av lärare och behandlar en period mycket långt tillbaka i tiden. Också 

Oscar Montelius skriver under början av 1900-talet om minnen av den 

förhistoriska tiden, bland annat i form av de bevarade fornlämningarna.56 

Från järnålder och vikingatid finns också vissa litterära källor bevarade som 

även de ger minnesbilder av denna tid. Den förhistoriska tiden är en period 

som vi inte skulle veta så mycket om, om det inte vore för specialister av 

olika slag som förmedlade kunskap. I detta sammanhang spelar skolan, 

lärarna och läroböckerna en betydande roll. Jan Assmanns tankar om det 

kulturella minnet grundar sig också i hans yrkeserfarenhet som egyptolog, 

vilket får betydelse för denna studie då det innebär att förhistorien tydligt 

ryms inom detta minne. Aleida Assmann har sin koppling till litteratur-

vetenskapen, där det går att se samband med denna studie som är baserad 

på läromedelslitteratur. Aleida Assmann menar att både glömskan och 

hågkomsten har två sidor; en passiv och en aktiv.  

Den aktiva glömskan går ut på ett avsiktligt förstörande medan den 

passiva glömskan beror på ett icke-avsiktligt handlande i form av bort-

tappande, övergivande eller försummande. Den passiva glömskan ska inte 

förknippas med materiell förstörelse utan det handlar om att dessa saker 

inte längre är intressanta, värdefulla eller användbara. Det innebär också att 

dessa saker kan hittas igen och på nytt få ett värde. Som exempel på detta 

nämner Aleida Assmann arkeologin, som hon menar fungerar som en 

institution för kulturellt minne. När arkeologerna hittar ett objekt, lyfts 

objektet fram från en kulturell glömska till ett kulturellt minne genom att 

objekten återfår sin betydelse.57    

                                                             
54 Assmann, J (2010) s. 113. 
55 Aleida Assmann. ”Canon and Archive”, i Astrid Erll & Ansgar Nünning (red.), A companion to cultural 

memory studies (Berlin 2010) s. 97. 
56 Oscar Montelius. Forntiden i Oscar Montelius & Emil Hildebrand (red.) Sveriges historia intill tjugonde 

seklet. Afd. 1 (Stockholm 1903) s. 8,67.  
57 Assmann, A (2010) s. 97–98. 
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Den aktiva hågkomsten bevarar det förflutna som nutid medan den 

passiva hågkomsten bevarar det förflutna som just förflutet. Hon förklarar 

dessa två former av kulturellt minne som olika rum på ett museum: vissa 

objekt placeras väl synliga för att ge ett långvarigt minne medan andra objekt 

placeras dolda i museets magasin. Assmann benämner den aktiva 

hågkomsten som bevarar det förflutna som närvarande för kanon och den 

passiva hågkomsten som bevarar det förflutna som förflutet som arkiv.58    

Urvalsprocessen avgör vilket som ska anses vara kanon. Ordet betyder 

helgande och innebär att vissa texter, personer eller objekt sätts över andra 

och får en status som mer värdefulla och betydelsefulla. Kanon utmärks av 

tre kvaliteter: urval, värde och varaktighet. Kanon byts inte ut när nya 

generationer tar vid men det kan däremot omtolkas. Det aktiva kulturella 

minnet har tre huvudområden: religion, konst och historia. Den aktiva 

dimensionen av hågkomsten stöder den kollektiva identiteten och lagrar och 

reproducerar samhällets kulturella kapital. Den bygger på normativa och 

formativa texter, platser, personer, artefakter och myter som ständigt 

återkommer i nya tolkningar och uttryck. Den nationella historien lärs ut via 

textböcker i historia och berättelserna som lärs ut, ses som en del av den 

kollektiva identiteten och självbiografin. Den nationella historien kan också 

finnas representerad i olika monument. För att kunna ta del av det kulturella 

minnet är det nödvändigt att man känner till nationens historia och dess 

symboler. 

Det passiva kulturella minnet befinner sig mellan kanon och glömska. Det 

är tillgängligt, men inte nödvändigtvis aktuellt för den rådande tiden. Tiden, 

menar Assmann är den avgörande faktorn för dessa arkiv. När arkiven blir 

omoderna förlorar de sin politiska funktion och relevans. Om de inte helt 

försvinner kan de uppstå i en ny kontext. De historiska arkiven är värdefulla 

för forskare och kan ses fungera som en behållare för information som inte 

längre passar in eller är användbar för tillfället men som kan omtolkas för att 

passa in i en ny kontext.59   

Det kulturella minnet och förmedlingen av förhistoria 
Det kulturella minnet passar väl in i denna studie då det är den aktiva 

dimensionen av hågkomsten, alltså kanon, som förmedlar den nationella 

historien i läroböckerna. Av all kunskap som finns om förhistorisk tid, är det 

endast några få berättelser som väljs ut för att förmedlas i läroböckerna. De 

berättelser som finns med under hela den undersökta perioden men som 

omtolkas för att passa den samtida historiekulturen ses i denna studie som 

kanon. Det är dessa berättelser som utgör vår gemensamma minnesbas och 

därmed de minnen som Aleida Assmann tänker sig placerade i väl synliga 

                                                             
58 Assmann, A (2010) s. 98. 
59 Assmann, A (2010) s. 100-103. 
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rum på ett museum. I denna studie fungerar läroböckerna som museets 

främsta rum. Vissa händelser och berättelser anses viktigare än andra och 

väljs därför ut att representera den förhistoriska tiden i läroböckerna. Vi 

upprätthåller minnena genom att bland annat arbeta med dem i skolan och 

besöka platser med anknytning till förhistorien. Genom ett aktivt befästande 

av det kulturella minnet bevaras förhistorien i nutiden och genom den aktiva 

hågkomsten byggs en kollektiv identitet upp kring dessa minnen.  

Den kunskap om förhistorisk tid som inte används aktivt i läroböckerna 

för tillfället, men som kan komma att användas, samlas i det som Aleida 

Assmann kallar för arkiv. Dessa minnen tänker sig Aleida Assmann vara 

placerade i museets magasin. I denna studie ses all kunskap om förhistorisk 

tid höra till den passiva hågkomsten, arkivet. Den har dock inte valts ut som 

den viktigaste vid utformningen av läroböckerna. Eventuellt kan materialet 

här sättas in i ett nytt sammanhang, i en annan tid, eller omtolkas och på så 

sätt bli betydelsefullt för samtiden.  

Den passiva glömskan står för det som överges på grund att det inte 

längre är intressant. I denna studie kommer de tolkningar och berättelser 

som har funnits med i läroböckerna, men sedan övergivits på grund att de 

inte längre ses som viktiga eller värdefulla, representera den passiva 

glömskan. En aktiv glömska skulle kunna beröra tolkningar som utifrån nya 

forskningsresultat anses vara felaktiga och därför inte längre används. 

Glömskan medför att minnena inte längre är synliga i museets främsta rum 

eller som i denna studie, i läroböckerna.  

Den arkeologiska forskningen ligger till grund för vad som över huvud 

taget kan ses som kanon i berättelsen om den förhistoriska tiden. Kanon 

förändras sedan inte men kan enligt Aleida Assmann omtolkas. 

Samhällsklimat och direktiv påverkar därmed det kulturella minnet och hur 

det presenteras i läroböckerna och därmed hur det ska minnas. 

Genus 
Genus som forskningsterm markerar sociala, kulturella och politiska 

dimensioner av begreppet kön. Vanligt är att i det västerländska samhället se 

på genus som de sociala och kulturella skillnaderna mellan manligt och 

kvinnligt utifrån den tvåkönsmodell som etablerades under slutet av 1700- 

och början av 1800-talet. En tidigare enkönsmodell med rötter i antiken 

uppmärksammade bara det manliga könet. Kvinnornas kroppar sågs då som 

ofullständigt utvecklade manliga kroppar. När tvåkönsbegreppet som tanke-

figur togs i bruk var det tydligt baserat på kön, och kvinnligt och manligt sågs 

som två icke jämställda motpoler, där kvinnan värderades lägre än 

mannen.60     

                                                             
60 Elisabeth Arwill-Nordbladh. Genusforskning inom arkeologin. Högskoleverket (Stockholm 2001) s. 28–

29. 
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Genom att belysa genus vill jag visa hur förhållandet mellan kvinnor och 

män har förändrats och utvecklats under 1900-talet i berättelsen om den 

förhistoriska tiden. Begreppet genussystem, menar Yvonne Hirdman, har 

använts inom antropologin som ett beskrivande begrepp för att förklara 

könens olika förhållanden. Begreppet fungerar som en ordningsstruktur av 

kön, där den grundläggande ordningen har blivit en förutsättning för sociala, 

politiska och ekonomiska ordningar.  

Systemet består av två principer. Den ena är isärhållandets tabu, att 

kvinnligt och manligt inte ska blandas och detta uttryck finns bland annat i 

arbetsfördelningen mellan män och kvinnor i just föreställningen om vad 

som är kvinnligt eller manligt, men också i platser och egenskaper. Den 

andra principen är hierarkin: att det är mannen som är normen. Männen blir 

det samma som människorna och står för det normala och det allmängiltiga. 

Genom denna ordningsstruktur får vi hjälp att orientera oss i världen efter 

platser, sysslor och sorter (hon-han, vi-dem)61   

Genussystemen skiftar över tid och isärhållande och förtryck förändras.62 

Varje tid har osynliga kontrakt på olika nivåer mellan kvinnan och mannen 

som tar sig uttryck i föreställningar om hur relationen mellan dem ska se ut, 

hur de ska vara mot varandra i arbetet, i kärleken, hur de ska prata och se ut. 

Men det kan också handla om vilka redskap som tillhör vem och vilka kläder 

som anses vara passande.63  

Kontrakten fungerar som redskap för att förstå förhållandet mellan 

kvinnor och män, deras gränser och möjligheter. Genom att ge den här 

relationen ett namn som till exempel genussystem, synliggörs den och går 

därmed att ifrågasätta. Vi handlar och tänker med de kontrakt som är 

gällande för det rådande genussystemet, men förändring kan ske när isär-

hållandets tabu bryts och kvinnor och män tillåts göra samma saker och ha 

samma egenskaper vilket också medför att den manliga normen luckras 

upp.64     

Genuskontrakten ärvs sedan av de yngre generationerna i och med att 

modern lär sin dotter och fadern lär sin son, och på så sätt binds könen till 

sysslor, platser och egenskaper. Genuskontraktet blir således ett verk-

ställande av genussystemet där kontrakten utgör de ömsesidiga före-

ställningarna medan genussystemet är den process som via kontrakten 

skapar en ny segregering och hierarkisering. I denna studie är det alltså 

processen som kommer att beskrivas i vilken genussystemet förändras och 

utvecklas. Kontrakten kommer att utgöras av läroböckernas olika exempel 

på kvinnligt och manligt. Hirdman menar att användandet av termen 

                                                             
61 Yvonne Hirdman. ”Genussystemet: Reflexioner kring kvinnors sociala underordning” i Cristina Carlsson 

Wetterberg & Anna Jansdotter (red.), Genushistoria (Lund 2004) s. 113, 116-118. 
62 Hirdman (2004) s. 127. 
63 Hirdman (2004) s. 120-121. 
64 Hirdman (2004) s. 125, 127. 



 

17 

genuskontrakt som ett redskap gör det möjligt att beskriva de kvinnliga 

gränserna samt fördjupa förståelsen för hur den manliga normen har sett ut 

och utvecklats historiskt.65  

Genom att koppla genusprocessen till andra processer i samhället går det 

sedan att urskilja ett rådande genussystem. Kvinnor i historien kan då ses 

som en del i ett större sammanhang där de inte enbart utgjorde en möjlighet 

för historien att utspelas genom att de stod för födande och uppfödande av 

barn. Kvinnors lägre genusvärde har förträngts kollektivt och genussystemet 

som begrepp kan bidra till att belysa kvinnorna, men också hela den 

mänskliga samtiden och historien.66 Genom att skriva in kvinnorna i 

historien så resulterar inte detta bara i att en ny historia om kvinnor skrivs, 

utan ny historia överhuvudtaget.67   

Det är när olikheterna mellan män och kvinnor försvagas och det lika för-

stärks som en jämlikhet möjliggörs. Ju mer det intellektuella dominerar över 

det biologiska, desto större möjligheter finns för förändring, menar 

Hirdman. När kvinnor får lov att utföra männens uppgifter och männen 

kvinnornas, minskas isärhållandet och den manliga normen blir mindre 

legitim.68   

  

                                                             
65 Hirdman (2004) s. 120-121, 125. 
66 Hirdman (2004) s. 124-125. 
67 Ann D. Gordon, Mari Jo Buhle & Nancy Shrom Dye, “The Problem of Women´s History” i Berenice Carroll 

(red.), Liberating Women´s History (Urbana 1976) s. 89. 
68 Hirdman (2004) s. 127-128. 
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Material och metod 
 

De undersökta läroböckerna består av 34 läroböcker i historia för folkskolan 

och mellanstadiet. Den enorma mängd publicerade verk och artiklar inom 

arkeologisk forskning under 1900-talet gjorde att det jämförande materialet 

till en början var svårövergripligt, då undersökningen sträcker sig över en 

period på drygt ett hundra år. Slutligen kom dock lärobokstexterna att 

organiseras i fyra perioder utifrån utgivna populärvetenskapliga arkeolog-

iska översiktsverk. Dessa verk är alla skrivna av etablerade arkeologer som 

har lyft fram de forskningsresultat som kan anses vara representativa då 

böckerna gavs ut. 

Studien syftar till att se förändringar i den historiekultur som återspeglas i 

lärobokstexterna angående nordisk förhistoria i svenska läroböcker. För att 

lättare följa denna förändringsprocess och möjliggöra en jämförelse med den 

samtida arkeologiska forskningen har informationen i läroböckerna sorterats 

in i två kategorier: en överordnad kategori, förhistorien som kulturellt 

minne, och en underordnad i form av genus. 

Som redan i inledningen påtalats, studerar jag läroboken utifrån ett 

strukturellt perspektiv som belyser de faktorer som påverkar lärobokens 

tillkomst och utformning i ett fryst ögonblick, eller i detta fall en viss period. 

Författarna påverkas av ett flertal olika strukturella förutsättningar då de 

skriver lärobokstexterna, däribland det politiska klimatet och de veten-

skapliga rönen som också skiftar från tid till tid.69 Då syftet med studien är 

att se förändring över tid, och hur lärobokstexterna överensstämmer med 

den samtida arkeologiska forskningen för att sedan förklara dessa 

förändringar, eller för den delen icke-förändringar med begreppet kulturellt 

minne, har det långa tidsperspektivet varit en avgörande faktor vid 

utformandet av min metod.  

Norman Faircloughs kritiska diskursanalys bygger på en tredimensionell 

modell där text, diskursiv praktik och social praktik samverkar och han 

menar att alla former av språkbruk är kommunikativa händelser som består 

av dessa tre dimensioner. Modellen är tänkt att fungera som en användbar 

ram vid empirisk forskning av kommunikation och samhälle. Metoden går ut 

på att man analyserar de tre dimensionerna var för sig och slutligen 

samspelet och förbindelserna mellan språkbruk och social praktik.70     

Faircloughs tankar om diskursivitet är användbara i denna studie då en 

analys av diskursiviteten kan visa på texternas förändring över tid samt 

texternas anknytning till den arkeologiska forskningen. En text kan ses som 

                                                             
69 Niklas Ammert. ”Om läroböcker och studiet av dem” i Niklas Ammert (red.), Att spegla världen: 

Läromedelsstudier i teori och praktik (Lund 2011 a) s. 29. 
70 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips. Diskursanalys som teori och metod (Lund 2000) s. 74-76; 

Norman Fairclough. Discourse and social change (Cambridge 1992) s. 72-73. 
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en del av en intertextuell kedja vilken består av ett antal texter av samma 

slag men i en rad olika utformning. En sådan syn på texten möjliggör en 

analys av hur just uppbyggnad och innehåll har förändrats över tid.71 I denna 

studie kan läroböckerna, vilka ligger till grund för undersökningen, ses bilda 

en sådan kedja. Läroboksförfattarna bygger sina texter på tidigare 

lärobokstexter men med vissa variationer beroende på intresse, nya 

forskningsrön eller läroplansanvisningar.72    

Förutom intertextualiteten identifierar Fairclough även inter-

diskursiviteten, det vill säga hur texterna bygger på andra texter. Dessa 

texter utgörs i denna studie av det jämförande materialet i form av de 

utvalda arkeologiska standardverken. Den diskursiva praktiken, menar 

Fairclough, bygger på tidigare betydelsebildningar samtidigt som de 

diskursiva strukturerna kan förändras när det uppstår nya forsknings-

traditioner, eller när forskningen påverkas av nya influenser. Vid analys av 

intertextualitet och interdiskursivitet vill man förstå hur diskurserna 

reproduceras och förändras.73 I denna studie kommer dock inte begreppet 

diskurs att användas utan i stället begreppet historiekultur, vars 

förändringar kommer att beskrivs med det kulturella minnet och Aleida 

Assmanns modell om hågkomst och glömska vilken har förklarats i det 

teoretiska kapitlet. Det kulturella minnet utgör således både en teoretisk 

samt en metodologisk ram för denna studie. 

När Staffan Selander resonerar kring kunskap som överförs till en 

pedagogisk text vilken kan användas i undervisningssammanhang, skiljer 

han på kunskapsproduktion och kunskapsreproduktion. Kunskaps-

produktionen är själva skapandet av ny kunskap. Detta nyskapande sker i en 

vetenskaplig kontext och de verk som produceras här är påverkade av 

metoder och paradigm inom en egen tradition. När denna kunskap sedan 

ska överföras till läroboken sker en kunskapsreproduktion där 

kunskapsmassan förändras och blir begriplig för eleverna.74   

Genom att använda ett långt tidsperspektiv ges möjlighet att se vilka 

berättelser om förhistorien som aktivt hålls kvar i vårt minne som kanon och 

vilka berättelser som nya forskningsresultat har avfärdat och därmed faller i 

aktiv glömska. Men också vilka berättelser som helt enkelt inte ses som 

aktuella eller intressanta då det politiska klimatet eller värderingarna i 

samhället skiftar och därför faller i passiv glömska. Texten i läroboken 

befäster en historiekultur och de artefakter, utvalda sedvänjor, ritualer och 

påståenden som förmedlas hjälper oss att förstå en viss historik period samt 

att sätta den i relation till vår egen tid.   

                                                             
71 Winther Jørgensen & Philips (2000) s. 77. 
72 Selander (1988) s. 19, 81. 
73 Winther Jørgensen & Philips (2000) s. 132; Fairclough (1992) s. 118-119. 
74 Selander (1988) s. 19. 
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Urval och avgränsningar 
Urvalet av läroböcker i föreliggande studie följer den tankekedja som Niklas 

Ammert presenterar i sin avhandling. Den första länken i denna kedja består 

i att läroböckernas perspektiv, urval och innehåll ger den bästa bilden av hur 

förhistoria/historia har förmedlats i historieundervisningen. Den andra 

länken är att de böcker som har sålts mest också har använts i störst 

utsträckning och den sista länken är att det är dessa böcker som i högst grad 

har präglat undervisningen och därmed den historiekultur som eleverna har 

fått med sig.75 Lärobokstexten i sig är den vanligaste formen av pedagogisk 

text och därför det medium som flest elever har kommit i kontakt med.76 Då 

det har visat sig vara svårt att säkerställa vilka böcker som faktiskt har sålts 

mest har urvalet av läroböckerna i denna undersökning grundats på de 

böcker som har tryckts i mer än en upplaga eller flera tryckningar, 

följaktligen böcker som det varit stor efterfrågan på och som därför sannolikt 

har präglat undervisningen i hög grad.77 Under första hälften av under-

sökningsperioden finns ett antal böcker som har tryckts i ett flertal upplagor 

medan böckerna under andra delen av undersökningsperioden har tryckts i 

färre upplagor. Mot slutet av 1900-talet och början av 2000-talet finns några 

böcker som bara har tryckts i en upplaga, men däremot har flera tryckningar 

gjorts av densamma och boken har sålts under flera år.78 De 34 utvalda 

läroböckerna kommer att jämföras med, och sättas i relation till innehållet i 

de sju populärvetenskapliga översiktsverk som har skrivits, av för sin tid, 

ledande professorer i arkeologi. I denna studie representerar dessa verk både 

de arkeologiska forskningsresultaten och en tidstypisk syn på förhistorisk 

tid. 

Studiens periodindelning utgår från de arkeologiska standardverken och 

ramarna för perioderna utgörs av verkens utgivningsår. En naturlig 

förskjutning blir ofrånkomlig från det att en populärvetenskaplig bok ges ut 

och tills dess att resultaten syns i läroböckerna, men då böckerna har varit 

tillgängliga för läroboksförfattarna har denna periodindelning fasthållits. 

Endast vid ett tillfälle förekommer en bok med samma tryckår som det 

arkeologiska standardverket men då denna lärobok fortsätter att ges ut 

under lång tid påverkar det inte undersökningen.79 De 34 texterna har 

grupperats utifrån fyra perioder där period 1 innehåller tolv texter, period 2 

                                                             
75 Ammert (2008) s. 74. 
76 Långström (1997) s. 15. 
77 Ammert (2008) s. 74. 
78 Exempelvis har Åsa Lennartsson och Jan Sundströms lärobok ”Historia: vikingatid, medeltid” tryckts tio 

gånger i samma upplaga mellan åren 1994 och 2013. Cecilia Lidström Holmbergs lärobok ”Forntidsboken” 

finns även den i endast en upplaga från 1994 men säljs fortfarande 2014. Göran Körners lärobok ”Forntiden” 

har även den tryckts i endast en upplaga från år 2000 och även den säljs fortfarande år 2014. 
79 Torsten Eklund, Karl-Gustav Thorén & Alf Åberg. Nya Ur Folkens Liv 1-3. Historia för 

mellanstadiet/grundbok. (Stockholm 1988) Första upplagans sjätte tryckning. En tolfte tryckning görs 2000. 
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tio texter, period 3 fem texter och period 4 sju texter. Studien delas in i 

följande fyra perioder: 

 
Period 1 1903-

1943  
Nationen och den osynliga kvinnan 

Period 2 1944-
1968  

Efterkrigstiden - kvinnorna läggs till 

Period 3 1969-
1987  

Nya samhällsidéer och en uppgörelse 
med de traditionella könsrollerna 

Period 4 1988-
2010  

Mot individualitet och jämställdhet 

 
Den nordiska arkeologin etablerades som vetenskap vid sekelskiftet 1900 

och då denna tid markerar den arkeologiska akademins begynnelse utgör 

detta år en naturlig gräns vid en periodindelning menar Evert Baudou.80 En 

stor förändring har skett i tolkningarna av det arkeologiska materialet sedan 

1870-talet och Oscar Montelius sammanfattar den nya kunskapen i första 

delen om forntiden i Sveriges historia intill våra dagar som utkom år 

1903.81 År 1919 gavs en ny upplaga ut vilket betyder att Montelius till stor del 

har präglat den här tidens arkeologiska förmedling. Under 1940-talet utkom 

ytterligare två arkeologiska översikter med vilka läroböckerna under period 

två kommer att jämföras: Svenskt Forntidsliv av Sune Lindqvist (1944) och 

Sveriges historia genom tiderna i vilken Holger Arbman har skrivit delen 

om forntiden (1947). En oförändrad upplaga av Montelius översikt från 1919 

gavs också ut 1948, men då resultaten i denna inte kan ses som aktuella har 

läroböckerna i första hand jämförts med Arbman och Lindqvists böcker. 

Lärobokstexterna är dock i några fall fortfarande influerade av Montelius 

redovisningar. Läroböckerna från den tredje perioden jämförs med Mårten 

Stenbergers Sten, Brons Järn (1969) och det jämförande verket från period 

fyra är Göran Burenhults Länkar till vår forntid: en introduktion i Sveriges 

arkeologi (1988). Det finns också två mer omfattande verk av Stenberger och 

Burenhult men en avgränsning har här varit nödvändig och då syftet har 

varit att se förändring över tid har de populärvetenskapliga verken setts 

representera de mest grundläggande texter som läroboksförfattarna kan ha 

kommit i kontakt med. Den främsta avgränsningen angående det 

jämförande materialet är just att det har varit nödvändigt att göra 

begränsningar i den arkeologiska litteraturen. Att i en licentiatavhandling 

både studera bredd och djup på ett sådant detaljerat sätt som denna studie 

inbjuder till har av tidsskäl varit omöjligt och det har varit nödvändigt att 

göra vissa avgränsningar. Då jag inte själv är verksam arkeolog kan jag ha 

missat aktuella forskningsdetaljer men syftet har varit att se förändring över 

                                                             
80Evert, Baudou. Den nordiska arkeologin: Historia och tolkningar (Stockholm 2004) s. 202, 205. 
81 Baudou (2012) s. 302.  
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lång tid och jag har därför varit tvungen att ge avkall på detaljerna för att 

istället se de stora mönstren i materialet.  

Klas-Göran Karlsson och Niklas Ammert ser den historiedidaktiska 

kommunikationskedjan som en historiekultur i vilken läroboken kan ingå. 

Läroboken i sig är en historieprodukt som ses som en färskvara då den 

svarar mot skiftande intressen i samhället. Att läroboken styr under-

visningens innehåll är känt men hur de omgivande förutsättningarna i form 

av bland annat vetenskapliga rön och politiskt klimat påverkar läroboken är 

ännu inte helt klarlagt.82 I denna studie har lärobokstexterna satts i relation 

till den arkeologiska forskningen som i sig speglar värderingarna i 

samhället.83 Läroplanerna och kursplanerna säger mycket litet om hur 

förhistoria ska studeras och då syftet med studien har varit att se på 

förmedling och förändring av lärobokstexter över lång tid, har läroboks-

författarna som förmedlare hamnat utanför studiens syfte. Läroplanerna 

visar dock på förändringar i samhället och presenteras därför i samband med 

de olika perioderna.  

Arkeologiska forskningstraditioner under 1900-talet 
Den arkeologiska forskningen har präglats av tre forskningstraditioner 

under 1900-talet och då lärobokstexternas innehåll kommer att sättas i 

relation till den samtida arkeologiska forskningen blir en förklaring av dessa 

forskningstraditioner nödvändig. Genom att studera arkeologins historia kan 

man få en inblick i hur ämnet har utvecklats över tid samt få en förståelse för 

hur synen på förhistorien har förändrats.84 Samma material går att tolka på 

flera olika sätt och dessa tolkningar förändras när våra föreställningar om 

förhistorien skiftar. Detta betyder att de styrande faktorerna bakom 

tolkningarna också måste ha genomgått vissa förändringar.85 

Evert Baudou urskiljer tre element som har styrt de arkeologiska 

tolkningarna inom den nordiska arkeologin: arkeologiska drivkrafter, den 

arkeologiska forskningens förutsättningar och tolkningsprocessens teori. De 

båda förstnämnda har sin grund i samhället samt i vetenskapens interna och 

externa förhållanden. Tolkningarna har sedan bestämts av den arkeologiska 

forskningens förutsättningar vilka Baudou delar in i tre grupper: 

  

                                                             
82 Karlsson (2009)  s. 38-39; Ammert (2009) s. 296. 
83 Olsen (2003) s. 226. 
84 Ola W. Jensen. Forntid i historien : En arkeologihistorisk studie av synen på forntid och forntida 

lämningar, från medeltiden till och med förupplysningen. Avhandling för doktorsexamen. (Göteborg: 

Institutionen för arkeologi 2002) s. 4; Jarl Nordbladh, ”Arkeologiska liv: Om att leva arkeologiskt” (Göteborg: 

Institutionen för arkeologi 1995) s. 9; Baudou (Stockholm 2004) s. 14. 
85Jensen (2002)4; Baudou (2004) s. 11.   
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 tidens filosofiska, vetenskapliga och politiska idéer  

 tidens arkeologiska teori, metod och praktik 

 materiella källor, källkritik och representativitet 

 

Tolkningarna är sålunda resultatet av ett växelspel mellan alla dessa 

förutsättningar vilket innebär att samma material kan få alternativa 

tolkningar beroende på om någon förutsättning förändras.86 Under mitten 

av 1800-talet övergick fornforskningen i det som vi idag kallar för 

vetenskapens arkeologi. Tre olika forskningsinriktningar är utmärkande för 

1900-talet: den kulturhistoriska arkeologin (1890/1900-1960), den 

processuella arkeologin (1960-1980) och den postprocessuella arkeologin 

(1980-). Men även om de olika inriktningarna har avlöst varandra och 

dominerar var för sig under de olika perioderna så har de även till viss del 

existerat sida vid sida. Då studien till stor del utgår från ett arkeologiskt 

forskningsmaterial blir det nödvändigt att förklara grunddragen inom denna 

forskning samt de olika traditioner som tillämpats och vilka också i 

varierande grad fortfarande tillämpas. De arkeologiska standardverken vilka 

fungerar som det jämförande materialet i denna studie, är skrivna av 

etablerade arkeologer vilka varit påverkade av det rådande forsknings- och 

samhällsklimatet. De tar dock tid för forskningsinriktningarna att etablera 

sig och deras gränser är inte knivskarpa. 

Kulturhistorisk arkeologi 
Den kulturhistoriska arkeologin sträcker sig från slutet av 1800-talet fram 

till 1960-talet. Under den här perioden hade just begreppet kultur, i 

bemärkelsen folk eller ras, stor betydelse för disciplinen och kan ses som ett 

nyckelbegrepp för denna forskningsinriktning.87 De nordiska arkeologerna 

spelade en stor roll inom den kulturhistoriska arkeologin både inom och 

utanför Norden då de tillsammans hade lyckats skapa en översiktlig, relativ 

kronologi för Nordens forntid.88 Då arkeologin etablerades som ämne under 

andra hälften av 1800-talet sammanföll detta med evolutionslärans 

genombrott och de positivistiska idéerna.89 Den nya kulturhistoriska synen 

var istället rotad i pessimism angående kulturella förändringar och mänsklig 

skaparförmåga.90 Den första personen av större betydelse för omvandlingen 

av en evolutionistisk inriktning inom västeuropeisk arkeologi mot en 

historisk var den svenske arkeologen Oscar Montelius. Han var den förste 

arkeolog som undersökte förhistorien i kontinental skala. Han utgick från 

                                                             
86 Baudou (2004) s. 13–15. 
87 Olsen (2003) s. 26, 28. 
88 Baudou (2004) s. 192. 
89 Baudou (2004) s. 14. 
90 Bruce G Trigger, Arkeologins idéhistoria (Stockholm 199 ) s. 210. 
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Thomsens treperiodsystem (indelningen av stenålder, bronsålder och 

järnålder) och sammanställde en serie regionala fynd under 1880-talet. Han 

kunde utifrån dessa fynd sedan dela in den europeiska bronsåldern i sex 

perioder, den neolitiska i fyra och järnåldern i tio.91 Den kulturhistoriska 

arkeologin handlade framförallt om att kartlägga det egna landets 

kulturhistoria, vilket man gjorde genom att studera ”kulturers” uppkomst 

och spridning.92    

Under det tidiga 1900-talet inriktades arkeologin framförallt på nationellt 

och regionalt förankrade projekt. Med arkeologiskt material försökte man 

identifiera folkslag och folkgrupper och geografiska-territoriella gränser 

ansågs vara betydelsefulla att diskutera.93 Montelius menade att 

människorna använde sitt förnuft och utvecklade tekniker för att förenkla 

och förbättra tillvaron. Hans slöt sig till diffusionismen och kom att bli en av 

de mest framträdande personerna inom den diffusionistiska förklaringen. 

Han menade att den kulturella utvecklingen i förhistorien hade påbörjats i 

Främre Orienten och sedan förts till Europa i vågor av diffusion och 

vandrande folkstammar. Enligt honom gjordes innovationer i vissa 

kärnområden och spreds sedan ut till periferin. Många stödde Montelius 

kronologi men vände sig emot att centrum skulle ligga i Främre Orienten 

eftersom detta talade emot deras övertygelse om européernas överlägsenhet. 

Många kristna ansåg dock att om den europeiska civilisationens ursprung 

kunde spåras till Främre Orienten bekräftade detta den bibliska versionen av 

världshistorien och underströk en bibliskt grundad historiesyn.94 Det 

kulturhistoriska arkeologiska tillvägagångssättet används fortfarande för att 

stärka nationer och etniska grupper.95 Tankarna som präglade Europa och 

då framförallt Västeuropa under tidigt 1900-tal, och därmed också den 

kulturhistoriska arkeologin, var att kulturer från dessa områden utmärker 

sig från andra.96    

Processuell arkeologi 
Joseph Caldwell redovisade 1959 i sin artikel ”The New American 

Archaeology”, en rad iakttagelser som han menade visade på att arkeologin 

höll på att förändras. Bland annat ansåg han att man hade börjat se på 

kulturella förlopp på ett nytt sätt - arkeologiska kulturer ansågs inte längre 

bara vara resultatet av de bevarade artefakterna. Caldwell ansåg att 

arkeologernas främsta uppgift borde vara att förklara förändringar i de 

                                                             
91 Trigger (1993) s. 92. 
92 Baudou (2004) s. 281 
93 Arwill-Nordbladh (2001) s. 22. 
94 Trigger (1993) s. 192-193, 195. 
95 Olsen (2003) s. 211. 
96 Olsen (2003) s. 35. 
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arkeologiska kulturerna genom kulturella processer.97 Många arkeologer 

hade blivit medvetna om kulturekologi och sökte materialistiska förklaringar 

till tekniska framsteg. Dessa tankar stämde väl överens med den tidiga 

utvecklingen i Skandinavien där arkeologin sedan länge varit influerad av 

ekologi, ekonomi och kulturgeografi.98 Ett nytt tankesätt började ta form och 

den kulturhistoriska arkeologin kritiserades för att vara allt för deskriptiv 

och för att inte ge några förklaringar till samhällsförändringar.99      

Utmärkande för denna period i Norden är viljan att utveckla egna 

teoretiska lösningar. Baudou urskiljer tre politiska förändringar som på-

verkar den arkeologiska forskningen från och med 1960. Krigsslutet betydde 

att de kulturella och vetenskapliga förbindelserna med Tyskland fick ett 

plötsligt slut efter nästan hundra år och istället vände man sig till den 

anglosaxiska världen vilket fick stora konsekvenser för arkeologin. De 

interna kulturpolitiska förutsättningarna påverkade också arkeologin liksom 

de politiska förutsättningarna. 

Den arkeologiska teoridiskussionen under den här perioden uppkommer 

alltså i ett samhälle som är präglat av de politiska ideologierna och 68-

rörelsen. De nya samhällsidéerna låg till grund för de tolkningar som kom att 

göras inom disciplinen. Många studenter var engagerade i radikala rörelser 

och detta satte sin prägel på disciplinens utformning. Enligt Baudou var 

förhållandena i Danmark och Norge liknande de svenska.100 Lewis Binford 

kom att ses som en central gestalt inom denna forskningstradition och 

startskottet för denna nya inriktning brukar sättas i samband med hans 

artikel ”Archaeology as anthropology”.101 Han ansåg att arkeologins mål var 

att förklara alla de likheter och skillnader som gick att urskilja i det 

kulturella beteendet på samma sätt som man tidigare hade gjort inom 

antropologin med huvudsyfte att belysa likheterna. Arkeologerna skulle 

förklara de förhållanden som fanns bevarade i det arkeologiska materialet. 

Många arkeologer var trötta på det kulturhistoriska och artefaktcentrerade 

förhållningssätt som hade varit centralt för disciplinen och man menade att 

arkeologer kunde studera samma frågor som etnologerna.102      

Den processuella arkeologin hade en tvärvetenskaplig karaktär och man 

arbetade nära naturvetenskap och antropologi. I Mats P. Malmers 

avhandling från 1962 fanns ett vetenskapligt nytänkande som påverkade den 

nordiska arkeologin redan innan inflytandet från den amerikanska 
                                                             
97 Trigger (1993) s. 351-352. 
98 Baudou (2004) s. 281. Enligt Baudou var detta ett vanligt angreppssätt ända sedan 1920-talet, och att ett 

tvärvetenskapligt samarbete med naturvetenskapen förekommit i Norden sedan mitten av 1800-talet. Dock 

menar Baudou att arkeologerna i generationerna före 1960 är individualister med skild praktik och metod. 
99 Kerstin Cassel, ”Den postprocessuella teorireceptionen inom svensk arkeologi”, Lychnos (2008) s. 229. 
100 Baudou (2004) s. 285-289. 
101 Lewis R. Binford. ”Archaeology as Anthropology”, American Antiquity, 28: 2 (1962) s. 217-225; Baudou 

(2004) s. 284. 
102 Trigger (1993) s.353, 356. 
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arkeologin och antropologin.103  Man var därför inte alls främmande för det 

observerande draget som till sin karaktär liknade tillvägagångssättet vid 

naturvetenskapliga experiment. Malmer hade enkla men för tiden nya krav 

på en entydig verbal definition och beskrivning och har till viss del banat väg 

för den nya arkeologin.104 Det fanns ett behov av att bryta med den gamla 

kulturhistoriska arkeologin och man ville, mot bakgrund av erfarenheterna 

från andra världskriget där arkeologi hade använts som ett propaganda-

medel, nu skapa en ”ny” arkeologi. En arkeologi som var icke-politisk, 

objektiv, grundad på vetenskap.105      

Postprocessuell arkeologi 
Den processuella arkeologin kom dock även den att ifrågasättas och den fick 

kritik för att den oftast bara kunde förklara ett förhistoriskt förlopp men inte 

gjorde tillräckliga ansträngningar för att förstå det.106 Under 1980-talet fick 

den postprocessuella och den kontextuella arkeologin så sitt genombrott. Ian 

Hodder, en arkeolog verksam vid Cambridge och sedermera Stanford, gav i 

rask takt ut fyra böcker som blev en grund för denna forskningstradition. 

Startskottet för den postprocessuella arkeologin kan härledas till hans första 

bok som gavs ut 1982, Symbols in action. Ethnoarchaeological Studies of 

Material Culture. År 1986 kom Reading the past: current approaches to 

interpretation in archaeology, en bok som lästes som kurslitteratur vid flera 

universitet i Sverige, något som visar att den nya traditionen fått fäste här.107 

Den nya inriktningen kom till stor del att stå för förståelse. Genom att 

kritiskt studera nutida och forntida kontexter i förhållande till varandra går 

det att få en bättre förståelse för dem båda.108 Den processuella arkeologin 

tycktes inte vara tillräcklig för att förstå hela människans värld utan istället 

gick man tillbaka till den materiella kulturen. Men det var inte kronologier 

och typologier som intresserade de postprocessuella arkeologerna utan den 

materiella kulturen som ett aktivt element i människornas ambitioner och 

maktsträvanden.109      

Denna inriktning är mer kritisk än tidigare och man menar att allt kan 

problematiseras.110 Individernas och gruppernas agerande sätts i centrum 

och man anser att det inte går att kasta in samhällen i evolutionistiska 

                                                             
103 Mats P. Malmer. Jungneolithische Studien. Avhandling för doktorsexamen  (Lund 1962); Baudou (2004) 

s. 289. 
104 Baudou (2004) s. 291-292. 
105 Cassel (2008) s. 228. 
106 Baudou (2004) s. 284. 
107 Ian Hodder. Symbols in Action Ethnoarchaeological Studies of Material Culture (Cambridge 1982); Ian 

Hodder. Reading the past: Current approaches to interpretation in archaeology (Cambridge 1986); Cassel 

(2008) s. 227. 
108 Baudou (204) s. 298-299. 
109 Cassel (2008) s. 230, 234. 
110 Anders Carlsson. Tolkande arkeologi och svensk forntidshistoria: Stenåldern (Stockholm 1998) s. 8-9. 
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förklaringsmodeller. Typiskt är också att man hämtar inspiration från olika 

discipliner inom humaniora och samhällsvetenskap. Från och med mitten av 

1990-talet hade den postprocessuella arkeologin etablerat sig och det finns 

flera olika inriktningar och teoretiska perspektiv inom denna tradition men 

gemensamt är en tydlig strävan efter förståelse och tolkning av material och 

resultat.111   

  

                                                             
111 Ola W Jensen & Håkan Karlsson. Aktuell samhällsteori och arkeologi: Introduktion till processuellt och 

postprocessuellt tänkande (Göteborg 1998); Cassel (2008) s. 242. 
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Kategorier 
 

Vid genomläsningen av läroböckernas texter har jag sökt efter utmärkande 

fynd, tolkningar, berättelser och platser samt efter eventuella avvikelser och 

resultatet har sedan jämförts med de arkeologiska standardverken. Den 

föränderliga historiekulturen förklaras sedan med det kulturella minnet för 

att tydligare kunna belysa minne och glömska i läroböckerna.  

Genom att följa två kategorier i form av berättelsen som kulturellt minne 

och genus i läroboksskildringarna om den nordiska förhistorien under 1900-

talet och början av 2000-talet, vill jag beskriva hur förmedlingen av 

förhistorisk tid har förändrats och utvecklats. De två kategorierna kopplas 

till den samtida arkeologiska forskningen samt till det samhällsklimat som 

var rådande då boken skrevs. 

Berättelsen som kulturellt minne 
Utifrån rapporten från Riksantikvarieämbetet var fynden och tolkningarna 

som presenterades i läroböckerna många gånger inaktuella och felaktiga och 

de stämde dåligt överens med aktuell forskning.112 Med denna kategori vill 

jag uppmärksamma vilka fynd, tolkningar, berättelser och platser som har 

presenterats i läroböckerna över en längre tid, vilka förändringar som skett 

samt hur tolkningarna överensstämmer med den arkeologiska forskningen. 

Genom att uppmärksamma hur berättelsen om förhistorien har förändrats 

under 1900-talet synliggörs därmed den historiekulturella förändringen i de 

undersökta läroböckerna. 

Fornhistoria, menar Anders Carlsson, är helt enkelt en berättelse om 

forntiden som är påverkad av sin samtid. Så gott som allt i ett samhälle är 

ideologiskt färgat, och i postprocessuell anda anser han att all fakta och 

praktik är teoribetonad och att arkeologin är en historisk vetenskap där 

kontexten är avgörande för tolkningarna.113 Även Alexander Gill pratar om 

hur arkeologernas berättelser inte bara säger något om det förflutna utan 

också hur det i undertexterna finns ett tydligt idéinnehåll. Gill diskuterar hur 

de politiska ideologierna färgar tolkningarna men i denna studie vill jag lyfta 

fram de forskningstraditioner som präglat de arkeologiska tolkningarna 

under 1900-talet och vilka är speglingar av den samtid ur vilken de 

uppkom.114     

Det kulturella minnet handlar om vad vi ska minnas och arkeologisk 

forskning, lärobokstradition och statliga direktiv styr vad som är värdefullt 

                                                             
112 Carlie & Olsson (2005) s. 45. 
113 Carlsson (Stockholm 1998) s. 8-10; Anders Carlsson, Tolkande arkeologi och svensk forntidshistoria: 

Bronsåldern med senneolitikum och förromersk järnålder (Stockholm 2001) s. 7-8. 
114 Alexander Gill. Efter den stora berättelsen: uppdragsarkeologi, kulturmiljövård och förmedling 

(Stockholm: Riksantikvarieämbetet 2008). 
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att känna till och vad som inte längre är aktuellt. De statliga direktiven är 

liksom den arkeologiska forskningen sammanlänkad med det samtida 

samhällsklimatet och den rådande historiekulturen. 

Genus 
Synen på genus har förändrats under 1900-talet och detta tar sig så tydligt 

uttryck i läroböckerna och i den arkeologiska forskningen att det behandlas i 

en egen kategori. Peter Aronsson menar att trots att förvånansvärt lite 

uppmärksamhet har ägnats åt könsanalyser av det historiska minnet, har 

kritik ändå riktats mot hur dolda uppfattningar om kvinnligt och manligt har 

påverkat de historiska tolkningarna.115 Denna studie kommer framförallt att 

visa hur synen på genus inom den arkeologiska forskningen och i samhället 

som stort har påverkat läroböckernas texter om förhistorisk tid. 

Inom arkeologin introducerades genusstudier på allvar under 1970-talet 

då man uppmärksammade kvinnornas frånvaro i det arkeologiska materialet 

samt i tolkningarna.116 Behovet av en fördjupning av vad som faktiskt var 

kvinnligt eller manligt i förhistorisk tid uppkom eftersom tolkningarna var 

maskuliniserade på ett sätt som synliggjorde män och manliga aktiviteter 

och osynliggjorde kvinnor. Förklaringen till detta är att våra tolkningar av 

förhistorisk tid har utgått från normer i vårt eget samhälle och vår syn på 

könsroller och arbetsfördelning.117 Kvinnliga aktiviteter ansågs till exempel 

höra ihop med omhändertagande av barn, vilket begränsade dem till 

området närmast bosättningen.118   

Forskning präglas som tidigare fastslagits, av den kunskapssyn som råder 

i samhället och den samtida genusideologin är en av de faktorer som 

påverkar tolkningsresultatet.119 Ett sätt att förstå arkeologins genusideologi 

enligt Elisabeth Arwill-Nordbladh, är att se närmare på den genuspolitik 

som präglade ämnet under dess tidiga år.120 Arwill-Nordbladh menar att det 

fanns flera kvinnliga arkeologer under 1800- och tidigt 1900-tal men att det 

dock verkar som att männens möjligheter varit större och de kom att 

engagera sig i större projekt medan kvinnorna oftast fick ägna sig åt 

fyndhantering i museimagasinen där karriärsmöjligheterna var mycket små. 

Detta fenomen kallar Joan Gero för ”the Woman-at-Home”.121  

                                                             
115 Aronsson (2010) s. 22. 
116 Joanna Sofaer,”Engendering children, engendering archaeology”, i Timothy Insoll (red.), The archaeology 

of Identities (London 2007) s. 87. 
117 Elisabeth Arwill-Nordbladh (2001) s. 8; Olsen (2003) s. 203. 
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119 Arwill-Nordbladh (2001) s. 19. 
120 Arwill-Nordbladh (2001) s. 10. 
121 Joan M. Gero. ”Socio-Politics and the Woman-at-Home Ideology” American Antiquity 1985, 50:2 Golden 

Anniversary Issue, April (1985) s. 342-350; Arwill-Nordbladh (2001) s. 17. 
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I de fall kvinnor hade möjlighet att arbeta med arkeologisk forskning är 

det intressant att se på vilket sätt de var delaktiga i kunskapsproduktionen 

och om de ställde andra frågor än männen.122 Vanligt var att kvinnliga 

forskare i Norden valde att arbeta med ämnesområden som låg nära 

tidstypiskt kvinnliga sådana som till exempel textilproduktion. Många 

kvinnor verkar inte heller ha sett den traditionella vetenskapssynen som 

problematisk. Ett undantag är Hanna Rydh, Sveriges första disputerade 

kvinna i arkeologi och som i likhet med Oscar Montelius var engagerad i den 

samtida kvinnodebatten. Hon följde den traditionella vetenskapliga normen, 

men samtidigt som hon knöt kvinnan till hemmet och familjen så betonade 

hon också kvinnans självständighet i Norden.123 

Genusbegreppet kan ses som ett levande begrepp på så sätt att det är en 

del av en process där det ständigt skapas och återskapas. Konstruktionerna 

av kvinnliga och manliga positioner måste aktivt markeras för att bekräftas, 

omprövas eller förändras. Inom arkeologin är det särskilt intressant att se 

vilka situationer som varit vanligast. En av arkeologins uppgifter är att 

sammanlänka synliga materiella former eller lämningar med handlingar. Ett 

begrepp som förknippas med detta är performance vilket innebär att en 

handling iscensätts av en aktuell kod, något som blev allt vanligare inom 

genusforskningen under 1990-talet. Två antropologer som varit särskilt 

betydelsefulla inom arkeologin på det här området är Judith Butler som såg 

på genuskonstruktionen som iscensättning av det yttre, där kläder, smycken 

och gester var betydelsefulla, samt Henrietta Moore som menade att den 

konkreta handlingen alltid var avsedd att tolkas. Bådas teorier gick att 

koppla till arkeologin och materiella ting, vilka är betydelsebärande och kan 

uttrycka genus. Fynden är dock ibland svårtolkade då de kan vara 

mångtydiga samtidigt som de också kan ge betydelsefull information. Genom 

att identifiera olikheter hos en grupp skapas också en självbild och när man 

ringar in det som är manligt kan man alltså också få en bild av vad som är 

kvinnligt. Resultatet av detta blir motsatser, ett ”vi” och ett ”de andra” som 

många gånger också sätts i relation till varandra i en hierarki. Inom 

genusforskningen vill man nu hellre prata om olikheter och skillnader 

istället för sådana kulturellt skapade motsatspar som har definierats i vår 

egen samtid.124 

I de arkeologiska undersökningarna har ålder fått mycket liten 

uppmärksamhet och det kan många gånger upplevas som att förhistorien 

endast var befolkad av vuxna människor i medelåldern. Studier om barn är 

få och studier av äldre människor i det arkeologiska materialet är fortfarande 

                                                             
122 Arwill-Nordbladh (2001) s. 26. 
123 Arwill-Nordbladh (2001) s. 23-24. 
124 Arwill-Nordbladh (2001) s. 31-35. 
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så gott som obefintliga.125 Då denna studie delvis vill belysa hur män och 

kvinnor har framställts i lärobokstexterna om förhistoria i relation till den 

arekologiska forskningen, blir det också betydelsefullt att föra en 

genusdiskussion kring ålder. På samma sätt som det nu ses som självklart att 

det går att finna spår av kvinnliga aktiviteter i det arkeologiska materialet 

börjar också barnen i detsamma synliggöras.126 

Jane Eva Baxter menar att en arkeologi om barndom är nödvändig för att 

förstå genusprocessen. De arkeologiska metoderna och teorierna behöver 

dock utvecklas för att kunna belysa överföringen av kulturell kunskap över 

generationsgränserna och för att förstå hur barn socialiseras in i specifika 

roller, lär sig hur dessa roller fungerar och vad som i framtiden kommer att 

förväntas av dem. Kunskap om barndomen i de arkeologiska studierna är 

betydelsefull eftersom den visar den del av livscykeln där barnen skolas att 

bli medlemmar i sitt samhälle.127  

Att barn har uteslutits ur det arkeologiska materialet kan mycket väl bero 

på svårigheterna att reda ut vad som faktiskt har varit en aktivitet utförd av 

ett barn och en aktivitet utförd av en vuxen person. Trots att det är 

problematiskt att separera barns aktiviteter i de situationer där också vuxna 

är involverade kan denna kunskap bidra till ett utvidgande av vår 

grundläggande kulturella förståelse.128 Barn har utgjort en betydelsefull 

demografisk grupp i alla samhällen, ca 40-65 procent, från samlare-jägare 

till industrisamhällen, något som också bör kunna visa sig i det arkeologiska 

materialet. I etnografiska studier har barn setts vara aktiva deltagare i 

områden som länge har varit av arkeologiskt intresse.129 Ett sätt att ta till sig 

ny kunskap om hur olika åldersgrupper har levt i det förflutna är just genom 

tvärvetenskapliga studier där etnografisk litteratur kan ge en bild av den 

kulturellt konstruerade barndomen och om roller, beteenden och artefakter 

som på olika geografiska platser förknippas med begreppet barndom.130 

Antropologin och sociologin kan belysa alternativa sätt på vilka grupper av 

människor kan struktureras utifrån ålder, men det innebär att man bortser 

från den grundläggande bild vi har av vad det innebär att vara barn, vuxen 

                                                             
125 Sam Lucy. ”The archaeology of age”, i Margarita Días-Andreu, Sam Lucy, Staša Babić and David N. 

Edwards (red.), The archaeology of Identity. Approaches to gender, age, status, ethnicity and religion 

(2005) s. 43; Stig Welinder,”The Archaeology of Old Age”, Current Swedish Archaeology 9 (2001), s. 164. 
126 Soafer (2007) s.  88-89; Jane Eva Baxter. ”Introduction: The Archaeology of Childhood in Context” i Jane 

Eva Baxter (red.) Children in Action: Perspectives on the Archaeology of Childhood, Archaeological Papers of 

the American Anthropological Association 15 (2005) s. 2-3.                              
127 Sofaer (2007) s. 89; Baxter (2005) s. 2-3. 
128 Kathryn Kamp. ”Where have all the children gone? The Archaeology of Childhood.” Journal of 

Archaeological Method and Theory  8: 1 (2001) s. 2; Baxter (2005) s. 3. 
129 Jane Eva Baxter. The Archaeology of Childhood: Children, Gender and Material Culture (Walnut Creek 

2005 b) s. 10; N. Ray Hiner  & Joseph M. Hawes. ”Introduction” i Growing up in America: children in 

historical perspective (Urbana: University of Illinois Press, 1985) s. xiv; Robert L. Kelly. The foraging 

spectrum: diversity in hunter-gatherer lifeways (Washington 1995) s.  207-208. 
130 Baxter (2005) s. 2-3, 5. 
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och gammal.131  För att få en förståelse för hur barn upplever världen och hur 

de interagerar inom den bör arkeologer dessutom fördjupa sig inom 

psykologi, pediatrik, biologi och urban planering.132  

Med all sannolikhet var det stor skillnad på att vara barn under 

förhistorisk tid jämfört med vår tid. I många studier har ”barn” använts 

normativt, och diskuterats utifrån antaganden. Det finns likaså en 

uppfattning om att barn är oskyldiga och till viss del hjälplösa och att de är i 

stort behov av vuxnas stöd. Dessa tankar kan tänkas höra samman med den 

industrialiserade världen, där skolsystem och välfärdssamhället för in 

barnen i ett beroende av de äldre. Sådana uppfattningar kan också medföra 

att barn ses som passiva och icke produktiva. Det är därför viktigt att ha i 

åtanke att vår västerländska konstruktion av ålder endast är en möjlighet, 

det betyder inte att det är den enda.133  

Britt-Mari Berge föreslår en modell för analys av läroböcker som hon själv 

anser vara relativt enkel men ändå bidrar till att synliggöra tendenser 

angående jämställdhet och kön.134 Genom att använda de övergripande 

frågorna ur denna modell kan jag uppmärksamma huruvida genussystemet 

förändras i läroböckernas texter om förhistoria och därmed också den del av 

den förmedlade historiekulturen som berör genus i denna studie. 

 

• Blir kvinnor och män representerade i lika stor utsträckning? 

• Hur representeras kvinnor och män i texten? Gör de samma saker? 

Om ja; är de lika ofta representerade? Om nej; vilka grupper 

förknippas med vilka verksamheter?  

• Värderas kvinnors och mäns aktiviteter med samma respekt? Om nej; 

finns hierarkier mellan olika verksamheter?135     

  

                                                             
131 Lucy (2005) s. 50. 
132 Baxter (2005) s. 5. 
133 Lucy (2005) s. 66. 
134 Eva-Britt Berge, ”Jämställdhet och kön” i Niklas Ammert (red.), Att spegla världen: Läroboksstudier i 

teori och praktik (Lund 2011) s. 159. 
135 Berge (2011) s. 163. 
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Resultat  

Period 1 (1903-1943): Nationen och kvinnans osynlighet 
Den första perioden är den längsta av de fyra, och den period som i det 

jämförande arkeologiska materialet helt och hållet har präglats av den 

kulturhistoriska forskningstraditionen. Arkeologin hade under 1800-talet 

utförts i nationens tjänst vilken praktiserades öppet, och arkeologins främsta 

mål under 1800-talet och långt in på 1900-talet var att skriva ländernas 

historia. Skrivsättet präglades många gånger av ett nationellt politiskt patos 

och folkets egenart, djärvhet och storhet lyftes fram. Denna politiska anda 

påverkar forskningen en bra bit in på 1900-talet men tonas så småningom 

ned och upphör så gott som helt efter andra världskriget.136  

Under perioden gäller två statliga direktiv: Normalplanen för under-

visningen i folkskolor och småskolor från 1900 samt Undervisningsplanen 

från 1919. Då undersökningsperioden är mycket lång görs ibland 

hänvisningar till första eller andra delen av perioden och det är i dessa fall 

Undervisningsplanen från 1919 som utgör en skiljelinje. Det analyserade 

underlaget består av tolv läroböcker för folkskolan. Då resultatet från denna 

period utgör en grund för den fortsatta utvecklingen av lärobokstexterna och 

därmed i sig utgör ett jämförande material, är denna del av resultatet 

betydligt längre än resultatredovisningen från de övriga tre perioderna. 

Berättelsen som kulturellt minne 
I läroboksmaterialet från denna tid syns tydligt den nationalistiska andan, 

framförallt vid beskrivningen av stenåldern där svenskarnas ursprung 

befästs men också under vikingatiden då nordbornas djärvhet, mod och 

äventyrslystnad framhävs. Detta överensstämmer väl med de samtida 

debatterna om historieundervisningen, som bland annat handlade om att 

förmedla ett innehåll som väckte fosterlandskärlek samt att förmedla den 

svenska statens historia.137 Den nationella fostran var en viktig del av 

historieundervisningen i början av 1900-talet och historieämnet i sig ansågs 

vara ett av de viktigaste ämnena vid sekelskiftet.138  

Vid en genomgång av läroböckerna tycks det finnas en gemensam 

uppfattning om vilka händelser och berättelser som bör finnas re-

presenterade i texterna om den nordiska förhistorien. Vanligt är dessutom 

att stenåldern och bronsåldern presenteras kort och att järnåldern och 

framförallt vikingatiden får störst utrymme. I flera av böckerna finns den 

fornskandinaviska religionen presenterad, många gånger med utförliga 

                                                             
136 Olsen (2010) s. 187-188. 
137 Ulf Zander, Fornstora dagar, moderna tider: Bruk av och debatter om svensk historia från sekelskifte till 

sekelskifte Lund 2001) s. 8 ; Janne Holmén, ”Historia” i Esbjörn Larsson & Johannes Westberg (red.), i 

Utbildningshistoria (2011) s. 204. 
138 Holmén (2011) s. 199, 204. 
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beskrivningar. Normalplanen från år 1900 säger mycket litet om innehållet i 

undervisningen om förhistorisk tid men eleverna förväntas att läsa valda 

berättelser ur fädernelandets historia och som exempel ges Hjalmar och 

Ingeborg, Ragnar Lodbroks saga samt berättelsen om Torgny Lagman.139 

Historieämnet under denna tid förväntas behandla de mest betydelsefulla 

personerna och händelserna i form av berättelser som ger åskådliga bilder 

till livet under de historiska perioderna.140 Detta återspeglas i läroböckerna 

där även konunga- och hjältesagor har stort utrymme. Enligt Normalplanen 

passar de mer enkla förhållanden som rådde under forntid och medeltid de 

yngre barnen och detta bör förmedlas genom valda berättelser och 

skildringar som passar barnasinnet.141 Detta är intressant, då förhistorien 

under hela den undersökta perioden har undervisats i de lägre årskurserna, 

vilket tyder på en stark lärobokstradition.  

Undervisningsplanen från 1919 är präglad av det första världskriget och 

betonar att historieundervisningen nu framförallt bör förmedla den fredliga 

odlingens och samhällsordningens utveckling genom tiderna. Läraren 

förväntas också motverka hat och fiendskap mot andra folk. Barnen bör 

dessutom få en stark känsla för att det finns hjältar utanför krigssituationer 

vilka bidragit till att föra sitt folk framåt. Det görs skillnad på krig som förts i 

erövringssyfte och sådana krig som förts för ett folks försvar.142  

Historieundervisningen ska ge en framställning av ”vårt folks historia” 

och göra eleverna förtrogna med betydelsefulla personligheter och 

händelser. Men också med tidsföreteelser som bidragit till kulturens höjande 

eller som har betydelse för förståelsen av den egna samtiden och sociala 

förhållanden.  

Historieundervisningen ska lägga en grund för en sund fosterlandskänsla 

och god samfundsanda.143 Enligt Undervisningsplanen ska barnen i 

folkskolan få en undervisning som är anpassad efter deras ålder. Detta har 

tydligt tagits i beaktande av läroboksförfattarna som många gånger nämner 

denna förändring i sina förord och menar att de har ansträngt sig för att 

möta de yngre barnen. Eleverna läser om Sveriges äldsta historia i andra, 

tredje och fjärde klass och innehållet i undervisningen består till stor del av 

sagor och berättelser från denna tid, bland annat Nordens guda- och 

hjältesaga samt vikingafärderna. Berättelserna kan avse något som är 

tidstypiskt för den studerade historiska perioden, har betydelse för folkets 

historia och som kan göra starkt intryck på barnen. Som exempel på en 

sådan berättelse ges ”Livet i en forntida by i Sverige”. Den historiska 

                                                             
139  Normalplan för undervisningen i folkskolor och småskolor (Stockholm 1900) s. 38. 
140 Normalplan (1900) 40-41. 
141 Normalplan (1900) 68. 
142 Undervisningsplan för folkskolor av A-formen: utdrag av undervisningsplan för rikets folkskolor den 31 

oktober 1919 (Stockholm 1924) s. 106.  
143 Undervisningsplan 1919 (1924) s. 100. 
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berättelsen skall gärna anknyta till hembygden, som i detta fall kan beröra 

bevarade fornminnen och barnen bör också uppmärksammas på betydelsen 

av skydd av fornminnen och andra lämningar från gångna tiders kultur.144 

Detta betonas ofta i läroböckerna, där anvisningar också ges angående 

förfarandet vid fornfynd. Liksom under första delen av perioden har järn-

åldern och vikingatiden störst utrymme i texterna med flera detaljerade 

beskrivningar.  

Stenålder 
Utgrävningsområden och fyndplatser är det överlag få hänvisningar till i 

läroböckerna. Hans Larsson nämner Axevalla hed i Västergötland, en 

gravhög som grävdes ut 1805, alltså ca 100 år tidigare och Ola Bergström och 

Mauritz Greiff berättar hur man ibland uppförde pålbyggnader på sanka 

marker som förenades med fastlandet med enkla landgångar.145 Troligen 

menar han den boplats som upptäcktes 1908 nära Alvastra klosterruin i 

Östergötland och som Oscar Montelius ser som ett exempel som befäster att 

befolkningen i Sverige vid denna tid var bofast. Boplatser som denna hade 

redan tidigare hittats i Europa men detta var den första boplatsen av denna 

typ i Sverige, byggd på pålar ute i vattnet.146 Boplatsen beräknades ha 

uppförts för cirka 4500 år sedan och för att få veta mer om hur livet kunde se 

ut i en by av detta slag hänvisar Montelius till studier av Batva-folket i södra 

Afrika som levde under liknande förhållanden som de tidiga stenålders-

människorna.147 Montelius gör i sina beskrivningar av förhistorisk tid flera 

jämförelser med samtida människor och tydligt är, att ett sätt att förstå 

bruket av olika artefakter är att se hur liknande sådana fortfarande 

användes.  

Om huruvida människorna från den yngre stenåldern kan kallas för 

landets förfäder skriver Larsson: 

 
Skeletten visa, att människorna då voro av samma skepnad som vi, varken jättar eller 

dvärgar. De voro med all säkerhet våra förfäder.148    

 

Georg Brandell beskriver det som troligt att befolkningen som levde i Sverige 

under stenåldern tillhörde den germanska folkstammen och därför kan 

                                                             
144 Undervisningsplan 1919 (1924) s. 106. 
145 Ola Bergström & Mauritz Greiff. Lärobok i svensk och allmän historia för folkskolan. Sjätte upplagan 

(Stockholm 1940) s. 11. 
146Oscar Montelius. “Forntiden ” i Hildebrand, Emil, Stavenow, Ludvig & Montelius, Oscar (red.) Sveriges 

historia till våra dagar. D. 1 (Stockholm 1919) s. 17; Evert Baudou; Oscar Montelius: Om tidens återkomst 

och kulturens vandringar (Stockholm 2012) s. 47 ff. 
147 Montelius (1919) s. 22. 
148 Hans Larsson. Lärobok i Sveriges historia för folkskolan. Fjärde tillökade upplagan(Lund 1915) s. 4. 
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tänkas vara våra förfäder.149 Carl Grimberg håller sig till samma tolkning och 

resonerar vidare att de arkeologiska fynden berättar om hur Sveriges 

befolkning steg för steg har utvecklats från stenåldern, hur våra förfäder har 

kämpat och hur vi nu kan njuta av deras arbete. Det är också, skriver han, 

vår uppgift att fortsätta detta arbete.150 Han berättar vidare att det 

fortfarande under 1900-talet finns vilda stammar där stenåldern ännu 

varar.151   

Samtidigt som dessa första människor beskrivs som vildar finns det ett 

behov att framställa dem som kompetenta och kunniga vilket Aron Rydfors 

gör när han beskriver nordbon som en vilde som stod närmare skogens djur 

än 1900-talsmänniskan. Nordbon, skriver han, var starkare och snabbare än 

flera av djuren och kunde slå ner dem i ärlig brottning. Clas Theodor Odhner 

är inne på samma linje: 

 
Stenålderns människor voro vildar, som bodde i jordkulor eller runda hyddor, som de 

byggde sig av trädgrenar och lera. De hade likväl redan gjort de första viktiga 

uppfinningarna. Den bästa av alla var att de lärt sig att göra eld. De buro sig därvid åt, 

som många vilda folkslag göra än idag.152  

 

Under den andra delen av perioden förekommer fortfarande hänvisningar 

till människorna som vildar men det är vanligare att författarna talar om 

stenåldersmannen, människorna eller Sveriges inbyggare.153 Det finns dock 

en tydlig koppling mellan människorna under början av 1900-talet och de 

första människorna i Sverige som ses som den samtida befolkningens 

förfäder, men det är endast Grimberg som påtalar kopplingen mellan landets 

förfäder och den germanska folkstammen: 
 

Dessa människor voro våra förfäder. De tillhörde den stora germanska folkstammen, 

som under tidernas lopp har förgrenat sig i tyskar, holländare, engelsmän, svenskar, 

norrmän och danskar. 154  

 

  

                                                             
149 Georg Brandell. Sveriges historia: Berättad för folkskolans barn: Med illustrationer och kartbilder 

(Stockholm 1904) s. 8. 
150 Carl Grimberg.  Sveriges historia för folkskolan. Förkortad upplaga (Stockholm 1910) s. 9. 
151 Carl Grimberg, Jenny Wahlman, Anna Lessel, Anders Haglund & Karl Nordlund. Sveriges historia för 

folkskolan. Tolfte upplagan (Stockholm 1935) s. 3. 
152 Clas Theodor Odhner. C. T. Odhners lärobok i fäderneslandets historia. bearbetad för folkskolan, med 

tillägg om händelserna 1907-1909. Nittonde omarbetade upplagan (Stockholm, 1911) s. 3; Aron Rydfors, 

Fäderneslandets historia för folkskolan. Andra upplagan. (Stockholm, 1909) s. 9; Montelius, (1903) s. 271-

271. 
153 Grimberg (1935) s. 3; Grimberg (1910); Bergström & Greiff (1940) s. 9. 
154 Grimberg, (1935) s. 5. Rydfors är den ende som inte alls påtalar att de första stenåldersmänniskorna är 

våra förfäder. 
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Bergström och Greiff gör en antydan till kontakter utanför den egna sfären: 
 

Med eld och yxa urholkade de trästockar till små båtar [ekstockar], som de kunde 

använda vid fiske och resor.155  

 

Grimberg berättar hur skåningarna sålde flinta till andra bygder, och hur 

stenen fördes ända upp till trakten runt Skellefteå. Det kunde ta dagsresor 

att ta sig från en bygd till en annan för att idka byteshandel.156 Även 

Bergström och Greiff omnämner denna handel.157 Odhner beskriver 

förenklat att utvecklingen berodde på att livnäring av endast jakt och fiske 

var allt för osäkert och boskapsskötseln säkrade födan.158 Åkerbruket 

omnämns men får litet utrymme i lärobokstexterna jämfört med 

beskrivningarna av människorna som jägare och fiskare trots att åkerbruket 

och boskapsskötseln av Montelius beskrivs som de viktigaste näringarna 

precis som de fortfarande var under början av 1900-talet.159 

De här tankarna ligger i linje med den kulturhistoriska forsknings-

inriktningen där man ville knyta en befolkning till en plats eller ett område. I 

detta fall handlade det om att befästa den egna befolkningens ursprung och 

att bekräfta att de första människorna i Norden var samma folk som 

fortfarande levde här under början av 1900-talet, vilket tydligt framkommer 

i lärobokstexterna. Enligt Montelius överensstämmer dessa tankar med den 

samtida forskningen.160 Utifrån tidens forskningsrön hävdade han att 

människorna redan från äldre stenålder kunde anses vara våra förfäder. Han 

menade att det under den äldsta stenåldern endast levde långskallar i 

mellersta Europa och att det med all säkerhet var dessa långskallar som tog 

Sverige i besittning. De flesta svenskarna hörde fortfarande, under 1900-

talet, enligt Montelius, till samma ras. Först under den äldre stenålderns 

sista skede uppträdde även kortskallar i mellersta Europa och även dessa 

människor har invandrat till Sverige, men långt efter den första 

invandringen av långskallarna. Montelius förklarade hur den kortskalliga 

rasen var typiskt förekommande i mellersta Europa medan den långskalliga 

rasen var utmärkande för den Skandinaviska halvön samt sydvästra 

Frankrike. I Frankrike blev dock rasen uppblandad, något som inte skedde i 

Skandinavien enligt Montelius. Dessa högresta, ljusa och långskalliga 

människor som invandrade till Sverige för femton tusen år sedan kom alltså 
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att ses som Sveriges förfäder.161 Senare kom dessa första människor att 

kallas germaner, namnet på en folkgrupp som även inbegrep befolkningen i 

det nordligaste Tyskland. Montelius vände sig dock emot att den indo-

europeiska eller ariska folkgruppens vagga skulle gå att finna i Norden, vilket 

han menade att vissa icke-skandinaviska forskare ansåg.162 Nationalismen i 

Europa var utbredd under början av 1900-talet och många fornforskare var 

nationalister.163 

När en översättning av Montelius artikel ”Om våra förfäders invandring 

till Norden” från 1884 publicerades i Tyskland fyra år senare, fick dessa 

tankar stor uppmärksamhet och Montelius kriterier för bestämning av 

etnicitet och invandring kom att inspirera Gustav Kossinna i Tyskland.164 

Kossinna var en utbildad filolog som under 1890-talet engagerade sig i en av 

de stora frågorna inom språkforskningen som gällde de indoeuropeiska 

språkens ursprung och frågans kärna kom att handla om var 

indoeuropéernas urhem låg.165 Genom studier av det arkeologiska käll-

materialet skulle man kunna få klarhet i frågan och Montelius artikel blev 

utgångspunkten för hans forskning om germanerna.166 År 1902 blev 

Kossinna professor i tysk arkeologi i Berlin och ett bärande tema i hans 

forskning var just frågan om germanernas härkomst. År 1912 publicerades 

boken Die deutsche Vorgeschichte eine hervorragend nationale 

Wissenschaft vars innehåll kom att bli en del av grunden för den 

nationalsocialistiska ideologin i Tyskland.167  

Typiskt för den kulturhistoriska arkeologin var just kategoriserandet av 

artefakter och kulturer och man arbetade systematiskt med kronologier. En 

speciell etno-historisk metod hade utvecklats av bland annat Montelius med 

vilken man försökte att spåra grupper av människor tillbaka till förhistorisk 

tid och definiera dem utifrån funna artefakter. Gruppernas ursprung knöts 

till den tid då fynd kunde dokumenteras.168 Genom dessa metoder kunde 

grupper ringas in geografiskt.169 Både Kossinna och Montelius menade att 

kulturell kontinuitet pekade mot en etnisk kontinuitet. Kossinna ville med 

arkeologins hjälp, fastställa urhemmet för de folk som talade indoeuropeiska 

språk och han ansåg att arkeologin var den mest nationella av alla 

                                                             
161 En klassisk rasindelning i dolikocefaler (långskallar) och brakycefaler (kortskallar) grundades på 

mätningar av människors kranium. http://www.ne.se/kort/anders-retzius (1/10 2014). 
162 Montelius (1919) s. 14. 
163 Baudou (2004) s. 184. 
164 Baudou (2004) s. 183-184; Baudou (2012) s. 301. 
165 Olsen (2010) s. 29-30. 
166 Baudou (2012) s. 301; Olsen (2010) s. 30. 
167 Baudou (2012) s. 335. 
168 Sian Jones. The Archaeology of Ethnicity: Constructing Identities in the Past and Present (London 199 ) 

s. 15; Karel Sklen  , Archaeology in Central Europe: The First 500 Years (New York 1983) s. 91. 
169 Georg Kossack, “Prehistoric archaeology in Germany: Its history and current situation”, Norwegian 

Archaeological Review, 25: 2 (1992) s. 80–82; Jones (2007) s. 15. 
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vetenskaper.170 Under den här tiden hade Sverige en nära vetenskaplig 

relation till Tyskland och påverkades av Kossinnas teorier. Men Montelius, 

som var en betydelsefull person inom ämnet i Sverige delade inte alla 

Kossinnas idéer. Kossinna var extrem i sina åsikter och menade bland annat 

att alfabetet inte härhörde från fenicierna utan från Europas stenålder. 

Kossinna motsatte sig tanken om diffusion (kulturers spridning över rum 

och tid) som Montelius ansåg vara betydelsefull. Kossinna menade istället 

att de tyskar som stannat i sitt urhem förblivit rasrena och överlägsna medan 

de som utvandrat hade beblandat sig med ursprungsbefolkningen i andra 

länder. Genom detta hade de bidragit till att folken i forntidens Grekland och 

Rom till slut blivit oförmögna till ett varaktigt kulturellt skapande. Vidare 

ansåg han att Tyskland hade en urgammal rätt till de platser där germanska 

artefakter hade hittats.171 Kossinna betonade skarpa gränser, något som 

Montelius inte heller höll med om.172 Montelius påpekade betydelsen av de 

stora sammanhangen i Europas historia, vilket Kossinana inte visade någon 

förståelse för.173 Trots att Kossinnas forskning fick skarp kritik hade den en 

central betydelse i Tyskland ända fram till 1945.174  

Kossinna hade även ett visst inflytande på den brittiske arkeologen 

Gordon Childe, men Childe motsatte sig Kossinnas indogermanska tolkning 

av förhistorien och de rasistiska tendenser som Kossinna visade.175  Det finns 

dock en tendens att ord som ras och kultiverade områden används i texterna 

inom ämnet istället för kultur. Den brittiske arkeologen Osbert Guy 

Stanhope Crawford menade att arkeologens mål måste vara att ringa in en 

speciell kulturs utbredning under en specifik period och för att kunna göra 

det behöver man först reda ut vad begreppet kultur innebär. Han ansåg att 

kultur för ett samhälle är detsamma som karaktären för en enskild individ. 

Kulturen kan ses som summan av en grupp människors ideal, aktiviteter och 

material. Grunden i det arkeologiska arbetet, menade han, var att finna 

homogena grupper genom utgrävningar, klassificering och studier i 

evolution, men också att se till gruppernas utbredning, kontakter med andra 

samt expansionsmönster. Childe var lite försiktigare i sina påståenden och 

han menade att arkeologisk kultur var en formell enhet, inte en geografisk 

eller kronologisk sådan.176   

Det stora intresset för kulturer, dess avgränsningar och spridning är 

tydligt under den här perioden. Även om det fanns skillnader mellan de olika 

sätten att definiera kultur så pekade de i stora drag åt samma håll. Detta sätt 

                                                             
170 Bruce G. Trigger (1993) s. 199–200; Jones (2007) s. 16. 
171 Trigger (1993) s. 202. 
172 Baudou (2004) s. 184. 
173 Baudou (2012) s. 336. 
174 Baudou (2004) s. 184. 
175 Jones (2007) s. 16. 
176 Jones (1997) s. 16-17. 
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att skilja mellan olika kulturer i tid och rum, kom att användas ända fram till 

1970-talet och man upprättade olika tabeller, kartor och diagram där 

människor, kulturer och artefakter placerades in för att tydliggöra 

utbredning och gränsdragningar.177  

Att byteshandel förekom redan under stenåldern antyder bland annat den 

stora mängd bärnstenspärlor i gravarna.178 Montelius nämner vidare att 

bland annat boskapsskötsel är intressant eftersom den inte bara visar en 

förbättring i levnadssättet utan också tyder på förbindelse med andra länder 

då dessa djur inte var inhemska. Montelius lyfter fram nordiska flintarbeten 

och stenyxor som han menar utmärker sig med sina vackra former och linjer 

i förhållande till materialet. Fint utförda egyptiska flintarbeten från 

stenåldern har hittats men inte heller dessa anser Montelius kunna tävla 

med de nordiska i smakfullhet. Förklaringen till detta menar han vara ett 

starkt inflytande från kulturer söderifrån. Detta inflytande var både 

materiellt och ideellt i form av nya gravformer och religiösa före-

ställningar.179   

Den tydliga kopplingen mellan folk och plats och där arkeologer och 

läroboksförfattare knyter den germanska folkstammen till Sverige vid 

istidens slut kan vara svår att knyta an till, sett med dagens ögon. I 

läroböckerna syns den framförallt tydligast under den första delen av 

perioden. Detta var ett synsätt som var präglat av tidens nationalistiska 

influenser och faller i den passiva glömskan, dock hör berättelsen om 

människornas inflyttande till Norden och Sverige till kanon. Kanon menar 

Aleida Assmann är något som hela tiden finns kvar men som kan omtolkas 

när ny kunskap tillkommer. Ursprungsfrågan som så tydligt upp-

märksammas under denna period är inte lika uppenbar längre fram under 

1900-talet men att inte tala om något är också ett sätt att förhålla sig till det. 

Det handlar i slutändan om hur vi ser på, förhåller oss till och hanterar synen 

på de första människorna. 

Bronsålder 
Överlag är skildringarna av bronsåldern i läroböckerna mycket korthuggna 

under den första delen av denna period. Läroboksförfattarna talar om 

människorna, Nordens folk, inbyggarna och våra förfäder men ingen av dem 

nämner längre den germanska folkstammen. Människorna under brons-

åldern tycks ha passerat det vilda stadiet och utvecklats till mer civiliserade 

människor, liknande samtidens. Det är framförallt byteshandeln och 

bronstillverkningen som omnämns men få förklaringar eller skildringar åter-

ges. Det är sparsamt med bilder och textavsnitten är endast mellan en och en 

                                                             
177 Jones (1997) s. 18. 
178 Montelius (1903) s. 17. 
179 Montelius (1903) s. 34-37. 
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och en halv sida långa. Jämfört med stenåldern och järnåldern samt 

vikingatiden är detta avsnitt mycket kort. Inte heller ges några exempel på 

fynd- eller boplatser. Hällristningarna omtalas dock i alla läroböcker men 

endast Odhner knyter de hällristningar som han visar till en bestämd plats, 

Tanum. Han skriver att ristningarna gjordes för att de efterkommande skulle 

förstå vad man hade varit med om.180 Kortfattat berättar Grimberg om dessa 

ristningar: 

 
De första [skrivtecknen], voro så kallad bildskrift, d. v. s. avbildningar av de föremål, 

man ville omnämna. Sådan skrift ha vi ännu bevarad. Den består av tecken, inristade 

på släta berghällar, de allra flesta i Bohuslän. De kallas hällristningar. 181   

 

Att det under bronsåldern var vanligt att använda kläder av ylle är det bara 

Odhner som skriver om under den första delen av perioden. Under den 

andra delen av perioden berättas hur bronsarbetena får en nationell prägel 

och de bästa arbetena beskrivs av Grimberg och Rydfors som smakfullare än 

nästan alla andra europeiska länders.182 Om detta skriver Montelius: 

 
[..]nordborna i smak och skicklighet att gjuta bronsen icke blott måste anses hava 

stått lika högt som, utan till och med överträffat nästan alla samtida folk i Europa.183 

 

Texterna utvecklas under den andra delen av perioden och även om de 

fortfarande är kortfattade behandlas i huvudsak tre områden; handeln med 

andra länder, åkerbrukets etablerande och hällristningarna. Brandell, 

Bergström och Greiff samt Rydfors berättar om åkerbruket i sina 

lärobokstexter och Rydfors skriver: 

 
Nu är det icke värt vidare att kalla nordmännen för vildar. Nu idka de både åkerbruk 

och boskapsskötsel; kläderna göra de ej blott av djurskinn utan även av linne och ylle; 

männen begagna både kammar och rakknivar, och kvinnorna bära dyrbara hals- och 

armringar samt andra smycken av brons och guld.184 

 

Alla lärobokstexter berör hällristningarna utom Selander som inte alls 

behandlar bronsåldern. Grimberg är den som beskriver gravskicket något 

mer ingående än övriga läroboksförfattare och han återger en variant av en 

berättelse som också ingår i Montelius bok: 

 

                                                             
180 Odhner (1911) s. 8. 
181 Grimberg (1910) s. 17. 
182 Montelius (1919) s. 89. Grimberg (1935) s. 8; Aron Rydfors, Lärobok i historia för folkskolan: Omarbetad 

efter den nya undervisningsplanen för rikets folkskolor av den 31 oktober 1919. Femte upplagan (Stockholm 

1923) s. 6. 
183 Montelius (1919) s. 124. 
184 Rydfors (1923) s. 7. 
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En förnäm arab träffade en gång under en resa till Ryssland några skandinaver som 

hade utvandrat dit. De höllo på att bränna en avliden släkting i hans skepp. Araben 

blev förvånad och frågade en nordbo, som deltog i begravningsfesten, varför de 

brände den döde. Han fick svaret; Ni araber är allt bra dumma, som gräver ned era 

avlidna släktingar och vänner i jorden, så att maskar och krälande djur får förtära 

dem. Vi bränner i stället den döde på några ögonblick, så att han genast kan fara bort 

till de sällas boningar.185    

 

Montelius beskriver samma berättelse men han utelämnar männens 

nationalitet och härkomst och berättar endast om två män från två länder 

med olika gravskickstraditioner. Berättelsen sägs vara nedtecknad av den 

man som kom från det land där man begravde sina anhöriga obrända.186 

Montelius kopplar samman gravskicksförändringen där man börjar bränna 

sina döda med att samma förändring hade ägt rum bland de ariska folken, 

till vilka germanerna och det svenska folkets förfäder hörde.187      

Montelius ger flera bildexempel på klädesplagg och han menar att det 

mycket väl kunde vara så att man redan under stenåldern kände till konsten 

att tillverka ylle vilket också Odhner omnämner.188 Handeln med länder 

söderut var nödvändig för att få brons till Norden, och i utbyte lämnades 

pälsverk och bärnsten.189 Montelius menar att det aldrig har handlat om att 

de nya idéerna om koppar och brons kom till Norden med en invandring av 

ett nytt folk utan på sin höjd har några få personer med betydelsefulla 

kunskaper om de nya uppfinningarna flyttat hit. Han jämför med införandet 

av uppfinningar som elektriciteten och ångan och menar att också dessa har 

förändrat livet radikalt från tidigare men det förklaras inte med att ett nytt 

folk har invandrat.190   

Montelius pratar om minnet i samband med bronsåldern som period men 

också minnet av hällristningarnas betydelse som han menar har dött för 

länge sedan. Även om det är svårt att tolka denna skrift, ger den värdefulla 

upplysningar om livet i Sverige. Enligt Montelius utvecklas vanligtvis all 

skrift från bildskrift men hällristningarna kom aldrig att utvecklas vidare.191 

När läroboksförfattarna ger en tidsinramning av bronsåldern menar de att 

den varade mellan 2000 f. Kr till 500 f. Kr, förutom Grimberg som menar att 

perioden inte började förrän 1600 f. Kr, en datering som stämmer överens 

med Montelius kronologi. Läroboksförfattarna berättar fåordigt och 

översiktligt om bronsåldern men även om Montelius erbjuder kunskap är 

hans text emellanåt resonerande och det verkar som att många frågor om 

                                                             
185 Grimberg (1935) s. 10-11. 
186 Montelius (1919) s. 145-146. 
187 Montelius (1903) s. 114. 
188 Montelius (1903) s. 81. 
189 Montelius (1919) s. 89, 131; Montelius, (1903) s. 104, 105, 107. 
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bronsåldern kan komma att lösas längre fram under 1900-talet. Ett stort 

gravmaterial finns presenterat av Montelius, vilket inte tas upp i 

läroböckerna och inte heller återspeglas det stora arkeologiska fynd-

materialet i läroböckerna. 

Järnålder och vikingatid 
Överlag är läroböckerna väldigt fattiga på fynd vilket inte överensstämmer 

med hur Montelius skildrar perioden. Näringarna har ett begränsat utrymme 

i lärobokstexterna jämfört med andra skildringar även om åkerbruket nu, 

som Rydfors skriver, hade blivit den viktigaste näringen, vilket är i linje med 

forskningen.192 Biskötseln, vilken endast omnämns av Odhner samt 

Bergsström och Greiff, ser Montelius som mycket betydelsefull eftersom 

honungen framförallt användes till mjödet, men det har också hittats vax i 

nordiska gravar. Vid kristendomens infördande blev biskötseln ännu 

viktigare då stora mängder bivax krävdes till kyrkornas ljus.193 Odhner 

menar att även om bonden älskade att visa sig duktig i strider var han också 

stolt över sitt yrke och sin ställning som jordägare eller odalman.194 Genom 

studier av otaliga fynd från den nordiska järnåldern går det, enligt Montelius 

att dela in tiden från järnålderns början till kristendomens införande i åtta 

perioder. Det är utifrån de fyra största av dessa som han diskuterar 

järnåldern och vikingatiden: den förromerska järnåldern, då införandet av 

den romerska kulturen blev märkbar i Norden, den romerska järnåldern, då 

detta inflytande gjorde sig starkt gällande här samt folkvandringstiden och 

vikingatiden. För en fornforskare, menar Montelius, slutar järnåldern med 

kristendomens seger över asagudarna.195 

Läroboksförfattarna berättar om hur järnet från början importerades men 

att man snart upptäckte att järn även fanns inom det egna landets gränser. 

Järnet bidrog till ett flertal förbättringar, bland annat tillverkades effektivare 

redskap och verktyg av den nya metallen. Dessa verktyg var lättare att 

använda i åkerbruket och bidrog till större skördar och man kunde också 

bygga bättre hus och sjösäkrare skepp och båtar. De nya vapnen innebar 

också bättre försvar mot fiender och vilda djur.196 Kortfattat beskriver 

läroboksförfattarna hur nordborna börjar bruka järnet som smältes fram ur 

myrmalmen från sjöbottnarna och hur järnet präglar denna tid samtidigt 

som Sveriges invånare också kommer i kontakt med silver, glas och elfenben. 

                                                             
192 Rydfors (Stockholm, 1909) s. 9; Montelius, (1903) s. 271-271. 
193 Montelius (1919)s. 385; Odhner (1925) s. 12; Brandell (1943) s. 12; Bergström & Greiff (1940) s. 31 Jean 
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196 Bergström & Greiff (1940) s. 18; Grimberg (1935) s. 10; Rydfors (1909) s. 9; Rydfors (1923) s. 8; Odhner 

(1925) s. 4-5; Grimberg (1935) s. 11; Häggman, Castegren & Granath (1926) s. 16. 
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Detta överensstämmer med Montelius beskrivningar.197 Odhner förklarar 

hur järnet bidrog till framsteg på mer än ett sätt:  

 
Sedan de nordiska folken lärt känna järnets bruk, gingo de raskt framåt i hyfsning och 

välmåga.198  

 

Människornas utveckling uttrycks genomgående i läroböckerna där de gått 

från att vara vildar till att mer och mer likna den nuvarande befolkningen. På 

samma sätt som nordborna fick kännedom om bronsen hade de nu genom 

kontakt med människor söder över också fått kunskap om järnet. 

 Järnets introduktion i Sverige, så som den berättas i läroböckerna och 

förankras i den arkeologiska forskningen under hela 1900-talet, hör till det 

kulturella minnets kanon. I varierande grad beskriver dock författarna om 

de förbättringar som järnet bidrog till.  

Odhner har samlat ett antal fynd från järnåldern på en sida i sin lärobok 

och en av bilderna visar ett hopböjt järnsvärd från en öländsk grav. Brandell 

beskriver hur de döda kunde begravas både brända och obrända och att 

gravarna täcktes av en jordhög eller ett röse. Odhner ger dessutom exempel 

på två kända gravplatser, kungshögarna vid Gamla Uppsala och en 

hövdingagrav i Vendel. När lärda män öppnade kungshögarna, berättar han, 

fann de askan efter en bränd person tillsammans med brända rester av 

värdefulla saker. Hövdingen i Vendel ligger obränd i en båt med hjälm på 

huvudet, svärd, spjut, sköld samt en häst, två hundar och vägkost.199 Av de 

fyra författare som på något sätt omnämner gravskicket under denna period 

med bild och text eller bara bild, visar alla samma bild av Kungshögarna vid 

Gamla Uppsala. Den ende som ger en något mer utförlig beskrivning av olika 

sorters gravskick är Brandell medan Grimberg hänvisar till 

bredvidläsningslitteratur.200 Intressant är hur gravskicket under järnåldern 

omnämns i liten skala i läroböckerna trots att Montelius beskriver detta 

mycket utförligt.201  

Hos läroboksförfattarna är handeln oftast förknippad med vikingatiden. 

Exempel på ett betalningsmedel ges av Bergström och Greiff samt Rydfors, 

ett fynd som även Montelius beskriver. Fyndet från folkvandringstid är en 

spiralring av guld och genom att hugga av lämpliga bitar kunde olika stora 

bitar av guld användas som betalning. I läroböckerna återfinns bilden under 

kapitlet om vikingatid, alltså perioden efter folkvandringstiden. Det är inga 

                                                             
197 Rydfors (1909) s. 9; Brandell (1904) s. 9. 
198 Odhner (1911) s. 7. 
199 Brandell (1904) s. 11; Odhner (1911) s. 7. 
200 Georg Brandell. Sveriges historia i berättelser och bilder för folkskolan. Elfte [dvs 12.] upplagan. 
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historia bearb. för folkskolan, 20:e uppl., omarb. efter 1919 års undervisningsplan (Stockholm 1925) s. 8. 
201 Montelius (1919) s. 222, 257, 410-411. 
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stora tidsskillnader och spiralringen kan mycket väl ha används långt senare 

än folkvandringstid.202 Det finns dock en tendens hos läroboksförfattarna att 

dels slå samman fynd och berättelser från järnålder och vikingatid utan att 

tydliggöra att det skedde en märkbar utveckling under dessa år. Många 

gånger räcker det också med ett enda fynd för att detta ska ges som ett 

exempel på hur något kunde vara. 

Den vikingatida stad som omnämns i läroböckerna är Birka vilken 

beskrivs som en av de främsta handelsplatserna, men det fanns även andra 

viktiga handelsplatser eller köpstäder såsom Skara, Sigtuna, Uppsala och 

Lund. De flesta läroboksförfattarna beskriver Birka kortfattat utifrån 

handeln men med en tydligare och mer framträdande koppling till Ansgar, 

som började förkunna kristendomen här. De enda läroböcker som endast 

utgår från handeln är Odhner samt Bergström och Greiff. Framförallt 

Odhner berättar om hur köpstäderna växte fram och hur trots att man 

idkade fredlig handel utsattes för faror av vikingar och våldsmän och därför 

var tvungen att resa beväpnad. Även Grimbergs text om Birka utmärker sig 

för sin tydliga beskrivning av staden.203  

Montelius för sin skildring framåt med hjälp av arkeologiska fynd och 

skriftliga källor och han gör flera jämförelser med andra länder och kulturer. 

Den fredliga samfärdseln med främmande länder ges stort utrymme och han 

berättar om hur det på de viktigaste handels- och marknadsplatserna växte 

sakta växte fram städer. Dessa städer låg vanligtvis nära gränsen mellan två 

landskap eller härad, nära vattenvägar eller vid andra viktiga knutpunkter 

som underlättade handel. Under vikingatiden fanns det i Sverige flera 

sådana köpstäder: Sigtuna, Birka, Tälje (Södertälje), Kalmar, Skara, 

Falköping och Lödöse. Även om Birka var betydande menar Montelius att 

staden framförallt har blivit ryktbar på grund av Ansgars vistelse där.204 Den 

fredliga handeln och Birka förekommer som kanon då den finns med i 

läroböckerna under hela den undersökta perioden och dessutom bekräftas 

av den arkeologiska forskningen. Andra handelsplatser får inte en lika stark 

position i texterna. Skildringarna om Birka varierar dock och Ansgars 

koppling till staden är inte lika tydlig längre fram under 1900-talet. 

Alla läroboksförfattare berättar i varierande grad om runorna och alla 

förklarar hur nordborna hade fått denna nya kunskap från människorna i 

söder. Läroboksförfattarna återger den yngre runraden och nämner inte alls 

den äldre, de skriver bara att runorna restes över bortgångna släktingar och 

vänner men talar inte om att runstenarna också har gett kunskap om både 

                                                             
202 Montelius (1903) s. 188; Montelius (1919) s. 246-247; Rydfors (1923) s. 19; Bergström & Greiff (1940) s. 

31-32; Häggman, Castegren & Granath (1926) s. 15-16; Grimberg (1935) s. 25; Odhner (1925) s. 13; Brandell 

(1943) s. 18. 
203   Odhner (1925) s. 13; Bergström & Greiff (1940)s. 31-32; Häggman, Castegren & Granath (1926) s. 31; 

Rydfors (1923) s. 29; Selander (1937) s. 19; Grimberg (1935) s. 32; Brandell (1943) s. 27. 
204 Montelius (1919) s. 352. 
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odlings- och politisk historia, vilket Montelius berättar om.205 Brandell 

skriver att runraden på sexton tecken brukades i Norden under 1000-talet, 

vilket antyder att det funnits en tidigare. Grimberg samt Bergström och 

Greiff hänvisar till vidare läsning om runorna i läseböckerna. Det är den 

yngre runraden på sexton tecken som anges även om Bergström och Greiff 

nämner en tidigare runrad på 24 tecken. Två av fem bilder på runstenar är 

bara omnämnda som ”runstenar”, utan förklaring eller översättning av 

runslingan eller var runstenen i fråga står. De andra tre är mer konkreta 

exempel där platsen där de finns är omnämnd och runslingan är översatt.206 

Läroboksförfattarna berättar även om hur runorna från början var avsedda 

att ristas i trä. 

 Montelius berättar att den äldre runraden, vilken användes redan under 

äldre järnålder och som skrevs från höger till vänster, var spridd över hela 

den germanska världen men att den under 600- och 700-talen förändras och 

resultatet blev en runrad på endast 16 tecken. Det blev dock inte någon 

gemensam runrad i Norden utan det förekom istället två huvudformer: en 

svensk-norsk och en dansk. Intressant är att det var den danska som blev 

den vanliga i Sverige och den som återges i läroböckerna.207  

Den yngre runraden med sexton tecken användes under vikingatiden och 

till skillnad från de äldre runorna som ristades i räta rader hade man nu 

börjat göra ristningarna utmed stenens kanter eller i konstnärliga slingor. 

Många runristningar innehåller inte bara namnet på den avlidne samt den 

som lät resa minnesstoden utan också namnet på den person som gjorde 

ristningen.208 Ordet runa betyder hemlighet och våra förfäder, skriver 

Montelius, ansåg att de hade Oden att tacka för detta skriftspråk.209 

Texterna om den yngre runraden i läroböckerna är förankrade i den 

arkeologiska forskningen och förekommer under hela den undersökta 

perioden och hör till kanon i berättelsen om det kulturella minnet. 

Läroboksförfattarna förklarar att vikingatågen skedde på grund av att 

befolkningen ökade vilket gjorde det svårt att få maten att räcka till, men 

ytterligare orsaker var att nordborna var äventyrliga och ville inte böja sig 

under kungens makt.210 Rydfors berättar hur det i Norden fanns en gammal 

tradition att plundra och handla med andra folk: 

 

                                                             
205 Montelius, 1903 s. 294; Grimberg (1910) s. 18; Odhner (1911) s. 23; Rydfors (1909) s. 11. 
206 Rydfors (1923) s. 10; Odhner (1925) s. 14; Häggman, Castegren & Granath (1926) s. 34-35; Grimberg 

(1935) s. 13; Bergström & Greiff (1940) s. 18; Brandell (1943) s. 14. Rydfors visar en bild av en runsten från 

Uppland, Häggman Castegren & Granath visar den så kallade Jarlabankes sten från Täby och Carl Grimberg 

visar en bild av en runsten vid Ryda i Nysätra socken i Uppland.  
207 Montelius, 1903:173, 123; Montelius (1919) s. 416-417. 
208 Montelius (1903) s. 291-292. 
209 Montelius (1903) s. 293. 
210 Brandell (1904) s. 11; Grimberg (1910) s. 19; Rydfors (1909) s. 21. 



 

47 

Nordmännen hade av gammalt haft för sed att svärma omkring till sjöss för plundring 

eller köpenskap. Handeln var länge byteshandel, eller och betalade man med 

utländska mynt eller med metallbitar, som lösgjordes ur ringar av guld eller silver och 

sedan vägdes.211  

 

Detta ligger i linje med Montelius beskrivningar som menar att det mycket 

väl kan ha skett äldre härfärder från Sverige även om det inte finns några 

direkta bevis för att det har skett. Men att dessa skulle ha sträckt sig utanför 

Östersjöns och Nordens gränser ser han inte som troligt. Inte heller tror han 

att Nordens sjökonungar skulle ha modet att anfalla de gamla 

kulturländerna.212   

Läroböckernas förklaringar till vikingatågen överensstämmer med 

Montelius beskrivningar och en förklaring till överbefolkningen menar han 

kunde vara seden att en man kunde ha flera hustrur eller kvinnor vid sidan 

av den laggifta kvinnan och detta i sig medförde att det föddes många barn. 

Ofta drev fadern dessutom iväg sina söner från gården då de blev vuxna, då 

endast en son kunde ärva fädernejorden. Men det var också sannolikt så att 

det var lockande att med svärd i hand få tillkämpa sig både ära och byte. 

Montelius skriver också att en medfödd kärlek till sjön och friheten kunde 

vara en bidragande faktor.213 Vikingatågen i både österled och västerled 

återfinns i berättelsen om förhistorien under hela den undersökta perioden 

och hör därför till kanon. Stora variationer finns dock i hur de beskrivs, vilka 

detaljer som finns med och vilka delar som förstärks.  

Läroboksförfattarna berättar alla om hur de svenska vikingarna 

framförallt for till länderna öster om Östersjön och hur de grundade det 

ryska riket på 800-talet. Larsson hänvisar till ”Nestors krönika”, en gammal 

rysk skrift, och berättar hur svenskar kom över havet och krävde slaverna på 

skatt. Efter en tid lyckades slaverna jaga iväg svenskarna men de lyckades 

inte få någon ordning på sitt land som utsattes för flera inbördeskrig och 

släktstrider. De bestämde sig då för att resa över havet, till det främmande 

folket som de kallade för rus, och be om hjälp. Tre bröder valdes ut och den 

äldste av dem, Rurik, en hövding från Roslagen, slog sig ned i huvudstaden 

Holmgård, nuvarande Novgorod.214 Läroboksförfattarna berättar vidare hur 

flera nordmannaskaror seglade vidare ner mot Miklagård (Konstantinopel) 

och tog tjänst som livvakter eller väringar hos den grekiske kejsaren men 

också som vapendragare. Deras tjänster uppskattades av kejsaren och de var 

högt ansedda då de var både tappra och starka.215   

                                                             
211 Rydfors (1909) s. 9. 
212 Montelius (1903) s. 213, 188. 
213 Montelius (1903) s. 223. 
214 Brandell (1904) s. 13; Rydfors (1909) s. 22-23; Odhner (1911) s. 12; Grimberg (1910) s. 20; Larsson (1915) 

s. 15-16. 
215 Brandell (1904) s. 13; Rydfors (1909) s. 22-23; Odhner (1911) s. 12; Grimberg (1910) s. 20; Larsson (1915) 

s. 15-16. 
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Även Montelius återger berättelsen om det ryska rikets grundläggande 

under svensk medverkan som det beskrivits av den ryske krönikeförfattaren 

Nestor. Montelius anser att detta mycket väl kan stämma då det dessutom 

finns talrika fornfynd i länderna öster om Östersjön som vittnar om att 

svenskarna stått i förbindelse med dessa länder. En mängd gravar med 

artefakter av skandinaviskt ursprung som hittats i de områden Nestor 

omtalar som tagna i besittning, styrker berättelsen om inflyttade svenska 

hövdingar.216   

Montelius hänvisar även till Nestor när det gäller Miklagård (den stora 

staden), och hur kejsaren använde ”de yxbärnade barbarerna från Thule” till 

både livvakter i Konstantinopel samt sände dem på olika krigståg. I 

lärobokstexterna berättas hur dessa män kallades för väringar. Montelius 

förklarar hur väringar eller varjager betyder edsförbundna vilket troligtvis 

kan liknas vid ett trohetslöfte eller ett heligt löfte. I Ryssland var varjager 

också en allmän benämning på män väster om Östersjön och fram till slutet 

av det sextonde århundradet användes uttrycket för att beteckna svenskar.217 

Trots detta är ordet varjag i läroböckerna under hela den undersökta 

perioden endast förknippat med svenskarna i Konstantinopel.  

Men nordborna for även västerut. I läroböckerna talas om svenskarnas 

vikingafärder i österled och om hur danskar och norrmän for västerut. Dessa 

resor får överlag inte lika stor uppmärksamhet som resorna till Ryssland och 

Konstantinopel. Danskarnas resor gick främst till Tyskland, England och 

Frankrike, medan norrmännen reste västerut och de upptäckte Island, 

Grönland och Nordamerika.  

I läroböckerna berättas om hur vikingarna många gånger stannade kvar 

på de platser de kom till och byggde borgar som de använde som 

utgångspunkt för sina plundringståg. I Frankrike tog de sig ända fram till 

Paris utan att lyckas inta staden. De utgjorde dock en sådan landsplåga att de 

styrande i både England och Frankrike gav dem stora landområden. 

Vikingarna lovade i samband med detta att bli kristna och att skydda 

områdena från andra vikingar. Ett sådant område var Normandie, 

Nordmannalandet. På Island bevarade man minnena från det skandinaviska 

hemlandet och berättelserna som fördes vidare generation för generation, 

nedtecknades så småningom i en skrift, Eddan. Brandell berättar hur 

vikingar tog sig till Italien och Spanien.218 För vikingarna själva betydde 

vikingatågen en möjlighet till rikedom och ära, men för människorna som 

                                                             
216 Montelius (1903) s. 220. 
217 Montelius (1903) s. 235. 
218 Brandell (1904) s. 13; Rydfors (1909) s. 22-23; Odhner (1911) s. 12; Grimberg (1910) s. 22; Larsson (1915) 

s. 14. 
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blev utsatta för deras våld var vikingatiden en tid fylld av fasor och 

lidanden.219  

Enligt Montelius var en av vikingatågens viktigaste följder att Nordens 

riken befriades från en mängd stolta, hedniska och trotsiga män vilket 

underlättade för kungarna att förena de många smårikena till större välden. 

Att de kristna länderna utsattes så hårt av dessa män bidrog också till att 

man arbetade hårt på att försöka kristna nordborna.220  

Invånarna i det dåvarande Sverige var så gott som helt och hållet avskurna 

från Västerhavet men även om de framförallt riktade sina resor österut 

deltog ett flertal av dessa invånare i de härfärder som kallades västerviking. 

Montelius menar att det framförallt var invånarna som levde i de delar av det 

nuvarande Sverige vilka inte lydde under sveakungen, som gjorde nord-

mannanamnet så fruktat. Framförallt det norska Bohuslän och de skånska 

landskapen vilka då tillhörde Danmark.221 Montelius menar vidare att det 

finns flera bevis på dessa resor i form av runstenar och andra fynd men 

också genom att nordiska ortnamn bevarats i framförallt nordöstra 

England.222 Läroboksförfattarnas skildringar överensstämmer med 

Montelius beskrivningar av vikingatågen västerut men han ger vidare 

förklararingar och mer detaljerade beskrivningar av dessa samt dess 

konsekvenser.  

Flera av läroboksförfattarna berättar hur de kristna folken i södra Europa 

bad i kyrkorna: ”För nordmännens raseri bevara oss, milde Herre Gud”!223   

Berättelsen om människors skräck för vikingarna finns med under hela den 

undersökta perioden och bönen finns också presenterad i forskningen. 

Läroboksförfattarna beskriver två samhällsklasser under den här tiden: 

fria och slavar. De fria männen kunde delas in i flera olika nivåer men de 

räknades ändå som tillhörande samma samhällsklass.224 Trälarna däremot 

stod helt utan rättigheter och deras husbonde kunde göra som han ville med 

dem, behandla dem som sin boskap och till och med låta dem dö. Trälarna 

var främlingar som tagits i strid, samt deras barn, men det kunde också vara 

fattiga människor som inte kunde försörja sig och därför gav sig själva 

frivilligt till trälar för att överleva.225 Den tydliga skillnaden på människornas 

status uppmärksammas i både läroböcker och arkeologisk forskning och som 

                                                             
219 Grimberg (1935) s. 30; Brandell (1943) s. 19 
220 Montelius (1903) s. 225. 
221 Montelius (1903) s. 226. 
222 Montelius (1903) s. 234. 
223 Grimberg (1935) s. 30; Brandell (1943) s. 19. 
224 Odhner (1911) s. 20; Brandell (1904) s. 14; Selander (1937) s. 15; Brandell (1943) s. 24; Bergström & Greiff 

(1940) s. 26; Odhner (1925) s. 10. 
225 Brandell (1904) s. 14; Rydfors (1909) s. 12; Odhner (1911) s.20; Grimberg (1910) s. 18; Larsson (1915) s. 
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sådan hör den till det kulturella minnets kanon. Hur man talar och beskriver 

dessa människor förändras dock under den undersökta perioden. 

Den flitigast återkommande berättelsen är den del av Ynglingasagan som 

handlar om Ingjald Illråde men också berättelsen om Ragnar Lodbrok, 

Harald Hårfagre, Torgny Lagman, Hjalmar och Ingeborg, Erik Segersäll, 

Sigrid Storråda samt Olof Skötkonung. Dessa är alla berättelser som är nära 

knutna till det svenska rikets uppkomst och utvecklingen från ett område 

med flera småriken i Svealand och Götaland till ett rike samlat under en 

enda kung.226    

Berättelsen om Ragnar Lodbrok, som påtalades i Normalplanen från år 

1900 förekommer mer sällan i läroböckerna under den andra delen av 

perioden och det är bara Odhner och Rydfors som återger den. Odhner samt 

Bergström och Greiff berättar hur den skandinaviska folkstammen redan 

under stenåldern bodde i Sverige och hur svenskar, danskar och norrmän 

alla tillhör denna folkstam.227 Den berättelse som följer med under andra 

delen av perioden är den om Ingjald Illråde och i läroböckerna omtalas han 

som en av de mest ryktbara Ynglingakungarna som på grund av svekfullhet 

fick namnet Illråde. 

Montelius förklarar hur föreningen mellan de olika landskapen kan ses 

som en union där varje landskap hade sin egen självständighet men med en 

gemensam kung och läroböckernas skildringar överensstämmer med 

Montelius beskrivningar.228 Sagorna som är sammanbundna med den 

politiska historien återges av Montelius utifrån Snorre Sturlassons 

nedtecknade berättelser.229 Många, menar Montelius, har ansett att 

Ynglingasagan endast är en saga och inte historiskt tillförlitlig men han 

anser att Snorre Sturlasson har fått tillbaka förtroendet då ett stort antal 

forskare kritiskt har granskat hans texter. Genom jämförelser med andra 

historiska dokument styrks dessa texter som historiska dokument.230   

I de flesta läroböcker visas bilder på vikingaskepp. Häggman, Castegren 

och Granath visar en avbildning av ett gravskepp från Norge, funnet i 

Aseberg, Grimberg visar ett fotografi av Gokstadskeppet och Rydfors visar 

samma illustration av Gokstadsskeppet som Montelius. Rydfors ger dock 

ingen annan information till bilden än att det är ett vikingaskepp. Detta 

förfarande är vanligt när läroboksförfattarna visar bilder av diverse fynd.231  

Det berättas också att ett förgyllt drakhuvud med blodrött gap prydde fören 

                                                             
226 Brandell (1904) s. 11-12; Rydfors (1909):s. 14-19; Odhner (1911) s. 10-11,17-18; Grimberg (1910) s. 26; 

Larsson (1915) s. 11. 
227 Odhner (1925) s. 6. 
228 Montelius (1919) s. 267. 
229 Montelius (1903) s. 208. 
230 Montelius (1919) s.268-269. 
231 Rydfors (1923) s. 20; Häggman, Castegren & Granath (1926) s. 25; Grimberg (1935) s. 27. 
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och aktern var formad till en drakstjärt.232 Med anknytning till vikingatågen 

får skeppen större plats i lärobokstexterna under andra delen av perioden 

och de visas inte bara som illustrationer av tänkta vikingaskepp utan flera 

bilder visar riktiga skepp eller illustrationer av sådana. 

Montelius berättar hur förfädernas många segrar inte bara berodde på 

deras mod och skicklighet utan också på deras goda skepp och vapen. 

Skeppsbyggeriet stod högt i Norden och ett stort framsteg var att man under 

vikingatiden inte bara använde åror utan också kände till konsten att segla, 

något som var okänt under den äldre järnåldern. Seglen, som vanligen var 

tillverkade av vadmal var ofta randiga i grönt, blått eller rött. På en bild visas 

ett normandiskt skepp från Bayeux. Två illustrationer av Gokstadskeppet 

från södra Norge visar hur skeppen vanligen var målade och relingen var 

prydd med ett antal sköldar. Montelius beskriver hur man har funnit 

avbildade skepp med ett drakhuvud i förstäven eller ett mans- eller förgyllt 

bisonoxhuvud i vardera stäven vilket bekräftas läroböckernas framställning. 

Montelius berättar även om Osebergsskeppet vilket var byggt för 

lustsegling.233 Beskrivningar av skeppen eller berättelser där skeppen ingår 

förekommer under hela den undersökta perioden och hör till det kulturella 

minnets kanon, dock återger läroboksförfattarna varken skeppen eller deras 

utveckling lika detaljrikt i läroböckerna som Montelius gör. 

Genus 
I de vetenskapliga arbeten som publiceras under tidigt 1900-tal är kvinnan 

förhållandevis osynlig och det tycks som att artefakter, spridning och 

kulturgrupper varit viktigare och intressantare än människornas 

levnadsvillkor. De presentationer som trots allt gjordes om kvinnors 

situation säger mer om tidsandans kvinnosyn än det faktiska förhållandet 

mellan kvinnor och män i förhistorien. Montelius, som var en av Europas 

mest framstående arkeologer under den här tiden uppmärksammade 

kvinnas roll i samhället, den historiska utvecklingen kring hennes roll samt 

ojämlikheten mellan män och kvinnor och förde fram sina åsikter i diverse 

artiklar. På olika sätt var han engagerad i kvinnornas rättigheter, bland 

annat var han för kvinnors rösträtt och arbetade för lika lön för de män och 

kvinnor som arbetade på Statens historiska museum.234    

Det tycks som att inställningen till kvinnor inom disciplinen är 

förhållandevis öppen fram till första världskriget. Härefter maskuliniseras 

den vetenskapliga världen samt den arkeologiska verksamheten och 

kvinnliga författare av vetenskapliga artiklar försvinner helt under en period. 

Det går att se tendenser som pekar mot att när kvinnans roll i samhället 

                                                             
232 Brandell (1943) s. 18; Odhner (1925) s. 11; Grimberg (1935) s. 27 
233 Montelius, 1919):331-335. 
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diskuteras ställs också frågor om hennes roll i förhistorien.235 Per Albin 

Hanssons folkhem under den här perioden kan ses som ett för tiden 

idealtypiskt genuskontrakt som representerar kvinnan som den som stannar 

hemma och där mannen lönearbetar och på så sätt tar hand om sin familj. 

Äktenskapsbalken från 1920 var efterlängtad av de socialdemokratiska 

kvinnorna som hade kämpat för att plikter, ansvar, skyldigheter och 

rättigheter skulle ses som likvärdiga prestationer av män och kvinnor. Även 

om det var mannen som var den som försörjde familjen så skulle kvinnans 

arbete i hemmet värderas lika högt. Genuskontraktet finns dock kvar även 

om det är upputsat.236 

Stenålder  

I lärobokstexterna återspeglas denna uppdelning av kvinnliga och manliga 

arbetsområden men arbetsuppgifterna beskrivs i varierande grad. Brandell 

och Larsson har, under periodens första del, ett förhållandevis könsneutralt 

förhållningssätt i sina texter, där de istället för att prata om män eller 

kvinnors uppgifter skriver om befolkningen eller människorna. I Rydfors och 

Odhners texter är kvinnorna så gott som osynliga. När Odhner närmar sig en 

beskrivning av människorna under den här perioden är det vilden eller 

mannen som jägare eller fiskare han nämner.237 Matlagningen utförs även 

den enligt Odhner av människorna.238 I Rydfors lärobok finns varken 

kvinnor eller barn med. Det är mannen som tillverkar verktyg, jagar, fiskar, 

urholkar stockar till båtar, syr kläder, gör upp eld och kokar sitt byte: 

 
Jakt och fiske. Med sådana vapen och i sällskap med hunden, som i början var 

nordbons enda husdjur, gav han sig på jakt, och då kunde han fälla så mycket 

villebråd han ville. Sedan han dragit av det ludna skinnet, sydde han ihop det till 

kläder med nål av ben och tråd av senor. Och längtade han efter fiskmat, gjorde han 

sig en metkrok eller harpun av ben eller ett nät av bast. Svårare var det att få en båt. 

Han skaffade sig då eld på det viset, att han slog flinta mot en annan hård sten eller 

gned två torra trästycken mot varandra. Med elden urhålkade han sedan en trädstam, 

helst av ek, och så var [ekstocken] färdig”. Den användes ej blott vid fiske utan även 

på resor.239     

 

Till skillnad från övriga läroboksförfattare så synliggör Grimberg kvinnorna 

och deras arbete. Det är männen som jagar och fiskar och kvinnorna som 

mal mjöl, bereder skinn och syr kläder. När några jägare kommer hem med 

byte skyndar sig kvinnorna att göra upp eld och Grimberg uppmärksammar 

detta arbete som mödosamt och värdefullt. En äldre man finns också med i 

                                                             
235 Arwill-Nordbladh (2001) s. 20–21. 
236 Yvonne Hirdman. Genus: Om det stabilas föränderliga former (Malmö 2001) s. 148-149. 
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239 Rydfors (1909) s. 6-7 .     
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denna framställning, och Grimberg beskriver hans arbete i den verkstad där 

verktyg tillverkas.240 Även under den andra delen av perioden är Grimberg 

den ende som fördelar uppmärksamheten någotsånär lika på de tänkbara 

manliga och kvinnliga uppgifterna. Brandell, Odhner och Rydfors beskriver 

däremot männens upplevelser och arbete utförligt medan kvinnornas sysslor 

är begränsade till endast någon liten uppgift. Brandells berättelse kretsar 

runt stenåldersmannen som är den som för handlingen framåt: det är 

mannen som jagar, fiskar, bygger samt tillverkar redskap och vapen. En lång 

beskrivning av mannens vardag där han upp eld, tillverkar verktyg, urholkar 

en ekstock och tillverkar nät för fiske samt ger sig ut på jakt avslutas med 

meningen ”Under tiden har hustrun och barnen varit ute i skogen och 

plockat ätliga bär och frukter”. Kvinnan tillverkar dock kläderna till familjen, 

hon skär lämpliga stycken av skinnet och gör hål i dem med en benpryl 

innan hon syr ihop styckena med senor.241 När Brandell hoppar fram i sin 

berättelse, till den yngre stenåldern, gör han ett nytt besök i samma 

stenåldersby. På den plats där den äldre stenåldersmannen bodde, bor nu en 

annan stenåldersman.242 Detta stämmer väl överens med 

undervisningsplanen från 1919 som säger att de historiska berättelserna bör 

förmedla ett sammanhang och hjälpa barnen att få en överblick över en 

längre tid och ett exempel på en sådan berättelse kan vara ”Livet i en 

forntida by i Sverige”.243  

 I Grimbergs version skymtar även några pojkar förbi medan flickor är 

helt frånvarande. Även Grimberg nämner en äldre stenåldersman. Några 

äldre kvinnor finns inte med i någon av texterna. Varken Häggman 

Castegren och Granath, Bergström eller Selander skriver däremot om 

specifika kvinnliga eller manliga arbetsuppgifter. Grimberg hade redan 

under den tidigare perioden gjort kvinnan till en betydelsefull 

familjemedlem i och med att hennes arbetsuppgifter synliggjordes. I 

Brandells och Rydfors framställningar har kvinnan synliggjorts något mer än 

i deras tidigare text medan kvinnan i Odhners senare framställning är helt 

osynlig. Till skillnad från hans lärobokstext från 1911, där berättelsen om 

förhistorisk tid handlade om människorna, har denna nu fått ett tydligt 

manligt fokus: 

 
När en man skulle ut på jakt för att skaffa mat, tog han med sitt spjut och sina pilar, 

som hade spetsar av flinta eller horn, sin båge och sin stenkniv. Fanns det björn eller 

varg i närheten eller skulle han strida med sina fiender, väpnade han sig också med 

sin stenyxa eller sin stridshammare av sten. När han skulle ut och fiska, steg han i sin 

båt, som helt enkelt var en urholkad ekstock, och lockade fiskarna att nappa på sin 
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243 Undervisningsplan 1919 (Stockholm 1919) s. 109 



 

54 

metkrok av ben eller fångade dem med nät av bast. Kom han hem från sin jakt och sitt 

fiske utan att ha fått något, hade han och hans familj ingenting annat att äta än 

skogens bär och nötter. Han bodde med de sina i en jordkula eller i en rund hydda, 

som han gjort av trädgrenar och lera. En stor uppfinning kände han till: han kunde 

göra eld. Han hade också tämjt ett djur till sin hjälp, det var hunden, det enda husdjur 

som fanns i äldsta tider.244   

 

När Montelius jämför det nordiska stenålderssamhället med ”andra folk på 

ungefär samma bildningsnivå som nordborna under stenåldern”, drar han 

slutsatsen att arbetet även i Norden under tidig förhistorisk tid var fördelat 

på liknande vis. Kvinnorna ansvarade för allt som hörde till hemmet, även de 

riktigt tunga uppgifterna, medan männen var inriktade på jakt, fiske och 

krig. Han gör läsaren uppmärksam på skillnaden mellan män och kvinnor: 

 
Af lätt insedda skäl hafva emellertid vida talrikare minnen af dessa männens 

sysselsättningar än af de kvinnliga arbetena bibehållit sig till vår tid”. Många av de 

fynd som gjorts är kopplade till dessa tänkta manliga aktiviteter.245    

 

Denna syn på kvinnligt och manligt arbete lyfts här in som kanon. 

Arbetsfördelningen som placerar kvinnorna i området närmast hemmet eller 

gruppens kärna medan männen utför sysslor utanför detta område 

återkommer tydligt under hela den undersökta perioden. Däremot förändras 

framställningen av dessa arbetsuppgifter samt synliggörandet av dem. Under 

den först perioden får beskrivningen av kvinnans sysslor inte alls samma 

utrymme som mannens och under lång tid upplevs hon som nästan osynlig 

även om hon under den andra delen av perioden uppmärksammas något 

mer än tidigare. Arbetsfördelningen under denna period återspeglas både i 

den samtida arkeologiska forskningen samt i rådande samhällsklimat. 

Bronsålder  
Läroboksförfattarna lägger störst fokus på att beskriva klädedräkterna och 

de ger en begränsad bild av hur männens och kvinnornas liv kan ha sett ut. 

Larsson visar i sin fyndredovisning en kvinnodräkt från bronsåldern, funnen 

i en dansk gravhög. Dräkten hade legat i en ekkista och på så sätt skyddats 

från förmultning genom ekens garvsyra. I samma gravhög fanns två kistor 

till, med två män begravda. Deras hår fanns fortfarande kvar och deras skägg 

tycktes vara avrakat.246 Kvinnorna under bronsåldern är påtagligt 

frånvarande i läroböckerna, men inte heller männen beskrivs särskilt 

utförligt. Uppmärksammandet av klädedräkterna följer läroböckerna under 

hela den undersökta perioden och hör därmed till det kulturella minnets 

kanon. 
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Det är framförallt gravmaterialet som ger en bild av livet under 

bronsåldern menar Montelius och utgår främst från detta material samt de 

många hällristningarna när han beskriver perioden.247 Intressant är att 

ingen av läroboksförfattarna tar upp gravgåvorna då Montelius menar att 

dessa tydligt pekar på att förhållandet mellan män och kvinnor måste ha 

varit mer jämställt än vad man skulle kunna tro. Ett flertal kvinnogravar från 

bronsåldern, menar han, är minst lika påkostade som männens.248 Kanske 

syftar han här på det samtida samhället, där många orättvisor mellan 

kvinnor och män var tydliga och där han själv var engagerad i bland annat 

rösträttsfrågan. 

Montelius skildringar och förklaringar avspeglas inte i läroböckerna, vilka 

egentligen inte alls bidrar till någon större förståelse av hur människornas liv 

tedde sig under bronsåldern. Det finns inga barn eller äldre med och den 

enda tydliga arbetsuppgift som beskrivs är männens uppgift som 

bronsgjutare.249 Inte heller Montelius beskriver barn eller äldre men 

däremot får kvinnorna i det material som han redovisar stort utrymme. När 

det gäller läroboksförfattarnas beskrivningar av klädedräkterna överens-

stämmer dessa med Montelius beskrivningar. 

Järnålder och vikingatid  
Kvinnorna hamnar tydligt i skymundan då berättelserna i läroböckerna om 

vikingatiden framförallt utgår från aktiviteter där männen spelar en 

huvudroll. Människornas liv berättas, precis som under hela perioden, 

utifrån männens aktiviteter och handlingar. När nordbon beskrivs görs detta 

med manliga exempel och egentligen så får vi inte veta så mycket om 

kvinnorna. De finns där i bakgrunden, spinner, väver och syr kläder. 

Bergström och Greiff berättar hur kvinnan mer eller mindre hade förvärvats 

genom köp och mannen kunde förskjuta henne om han så ville. Vissa starka 

kämpar hade till och med tagit sina hustrur med våld. Men trots detta sågs 

hon i Norden med aktning och i allmänhet hade hon mycket att säga till om i 

hemmet.250 När viktiga beslut skulle tas rådfrågade dessutom mannen henne 

ofta, men han kunde också straffa henne och barnen om han ansåg att det 

behövdes.251 Läroboksförfattarna beskriver förhållandet mellan man och 

kvinna som just man och hustru och ger en bild av att ett äktenskap har 

ingåtts. 
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Larsson säger sig beskriva ett vackert exempel på ett gott förhållande 

mellan man och kvinna och återger berättelsen om bonden Nial på Island 

och hans hustru Bergtora som beskrivs som en kärnkvinna, hårdsint och 

pålitlig. Nial och hans söner hade blivit omringade i sitt hus av deras fiender 

som hade bestämt att bränna dem inne. Bergtora fick lov att gå ut ur huset 

men vägrade och svarade: ”Ung gavs jag åt Nial, och honom har jag lovat, att 

ett och samma skall gå över oss bägge”.252      

Detta exempel blir ett bevis på hur den nordiska troheten blir vida berömd 

och Odhner menar att det finns flera exempel på kvinnor som hellre gått i 

döden än svikit sin man.253 Ett annat exempel på trohet är fostbrödralaget, 

som även det beskrivs som vackert, denna gång av både Grimberg och 

Montelius själv, där två unga män svor att i livet dela bra som dåligt samt att 

hämnas varandras död.254 Mannens trofasthet tycks inte vara knuten till sin 

hustru utan till sin manliga vän. Blodshämnden som tas upp i läroböckerna 

kunde leda till långvariga krig mellan olika släkter.255 Den nordiska troheten 

knuten till relationen mellan man och kvinna är inte längre lika tydlig under 

andra delen av perioden och det är då bara Odhner som berättar om hur 

kvinnor heller gått i döden än svikit den man hon gett sin tro. Sambandet 

mellan detta och Nials saga underströks av flera läroboksförfattare under 

första delen av perioden, men inte ens Odhner hänvisar nu till Bergtoras val 

att brännas inne tillsammans med sin man.256   

Nials saga försvinner på så sätt nu ur läroböckerna och hör till passiv 

glömska i det kulturella minnet då den inte längre upplevs som aktuell och 

värdefull. Efter det första världskriget finns inte samma behov att 

understryka den nordiska troheten med detta exempel.  

På det stora hela förmedlas en bild av kvinnan som mindre intressant än 

mannen, trots att arkeologiska fynd har gjorts som skulle kunna synliggöra 

henne bättre. Den ojämställda bilden av kvinnan under denna period i 

lärobokstexterna stämmer ändå väl med den samtida arkeologiska 

forskningen som i sin tur är påverkad av samhället i övrigt. Kvinnor fick rätt 

att rösta samtidigt som Undervisningsplanen från 1919 togs i bruk.  

En av berättelserna som återkommer i läroböckerna och som visar på 

kvinnans roll, är förknippad med bostaden. Denna placering av kvinnan i 

hemmet eller på gården samt beskrivningen av bostaden invändigt är typisk 

under hela den undersökta perioden och kan ses som kanon. Bostaden i sig 

relateras dock inte till några arkeologiska fynd men beskrivs väl invändigt. 

Utefter väggarna fanns bänkar och långa bord och husbondens plats var i 
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högsätet, mitt på ena långsidan. Här satt han omgiven av sina män medan 

kvinnornas plats var en bänk vid gaveln där de vävde, sydde och spann.257  

Kanske sker detta som Grimberg tänker sig, under sång.258 

Kvinnan, fortsätter han, var dock med vid högtidligare tillfällen, offentliga 

idrottsövningar och gästabud och ville då visa sin familjs rikedom genom 

kläder och smycken. En uppgift som hörde till trälkvinnorna var att tröska 

och mala säden vilket gjordes med hjälp av en handkvarn. Detta bekräftas av 

Montelius.259      

Männens uppgifter är framförallt knutna till strider och äventyr och om 

detta får läsaren av läroböckerna ingående berättelser. Det som förmedlas 

om kvinnornas uppgifter är att hon ansvarar för husliga uppgifter och märks 

framförallt i texterna som den som spinner, väver och syr. Men exempel ges 

också på att kvinnorna tillsammans med trälarna skötte gården när männen 

gav sig iväg på vikingatåg.260 Äldre människor är så gott som osynliga men 

Bergström och Greiff skildrar en äldre man som är sysselsatt med att till-

verka vedstickor som under kvällarna kan stickas in i springorna i väggen för 

att lysa upp rummet.261 Ingen av läroboksförfattarna diskuterar husgeråd 

eller andra fynd som har anknytning till hemmet och som skulle kunna 

knytas till kvinnornas sysslor. 

Under vikingatiden märks i läroböckerna ett tydligare fokus på 

människornas egenskaper. På samma sätt som när nordbons aktiviteter 

beskrivs och hur endast exempel ges på manliga aktiviteter beskrivs också 

nordbons egenskaper med manliga exempel. Männen måste vara modiga 

och starka för att åtnjuta anseende och  de  förväntades vara ärliga, öppna 

och ordhålliga men ansågs samtidigt vara hårdsinta och hämndgiriga. De var 

dessutom djärva och skickliga sjömän.262 De beskrivs som mycket tappra och 

mest av allt älskade de faror, strider och äventyr. Om det inte fanns 

tillräckligt med äventyr i det egna landet måste de söka detta i främmande 

länder.263 En orsak till vikingatågen är enligt läroboksförfattarna bristen på 

mat i Norden vilket kan antyda att det inte bara var hjältemodet som var 

nordbornas drivkraft. De beskrivs dock som ett djärvt och stridslystet släkte 

för vilka kriget var den mest käraste sysselsättningen.264    
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De gamla nordborna voro ett stridbart och djärvt folk. Stark och modig måste varje 

man vara för att åtnjuta anseende. Men inom de tappra männens krets aktade man 

dem högst, som voro de klokaste och förstodo att kort och klart säga sin mening.265     

 

Bland de tappra männen aktades den som var klok och vågade säga sin 

mening. För att uppnå dessa egenskaper hos männen började de redan som 

pojkar att tränas i styrka, krigsduglighet och mod.266     

 
Barnen vandes tidigt vid faror och strider, de härdades med arbete samt idrotter, som 

krävde mod och sinnesnärvaro. Pojken fick lära att reda sig själv. Med spänd 

uppmärksamhet lyssnade den lille till berättelser om männens hjältedåd och tänkte i 

sitt stilla sinne: [Även om mig skall man ha bragder att förtälja, när jag blir stor]!267    

 

Det som drev nordborna var dock inte gods och guld utan ett stort och gott 

rykte vilket bäst kunde vinnas genom hjältemod. Om de bästa, menar 

Larsson, kan man väl säga att de stred för ärans skull, men en viktig orsak till 

nordbornas härfärder var deras stridslystnad och kärlek till faror och 

äventyr.268 Männen älskade faran och man ansåg att det hederligaste 

dödssättet var att dö i strid och Grimberg berättar hur vanan vid blods-

utgjutelse gjorde männen hårda och grymma.269   

De kunde utstå plågor utan att klaga och Grimberg hänvisar till 

berättelsen om Ragnar Lodbrok i ormgropen samt till berättelsen om 

Gunnar som överfölls på sin gård. Fienden skickade fram en man till gården 

för att se om gårdens ägare var hemma. Gunnar som stod vid fönstergluggen, 

kastade sitt spjut och träffade spejaren i midjan. Mannen lyckades ändå 

vackla tillbaka till sina kamrater som frågade om Gunnar var hemma varpå 

den skadade mannen sa ” Sen själva efter! Nog fick jag veta, att spjutet hans 

var hemma”. Därpå föll han död ner.270    

Av läroboksförfattarna är det bara Odhner som återger gästfriheten och 

beskriver den som en helig plikt men den blir synligare under andra delen av 

perioden. Även om gästfriheten står det att läsa i Havamal.271 Berättelser, 

sagor och sånger fördes vidare muntligt och Odhner berättar hur dessa 

bevarades från far till son.272    

En av kvinnornas uppgift är att hämta öl till männen, och Bergström och 

Greiff berättar hur de ofta var omåttliga i sitt intag av mat och dryck. Det 
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ansågs dessutom som manligt att kunna svepa ett stort horn fyllt med mjöd 

eller hembryggt öl i ett enda andetag. 

Husbondens makt över familjen tar sig bland annat uttryck i rätten att 

bestämma om ett nyfött barn skulle få leva eller sättas ut i skogen för att dö, 

något som dock ansågs vara mycket illa gjort.273 Denna skildring 

återkommer hos flera läroboksförfattare.  Bergström och Greiff förklarar hur 

denna sed bidrog till att bevara hälsa och styrka och således gjorde 

nordborna till ett sällsynt friskt och kraftfullt släkte.274 Den för nordbon så 

typiska gästfriheten berättas om även under denna period,275 och Bergström 

understryker detta med ett stycke ur en gammal sång:  

 
Värme behöver 

vandrarn, som in har kommit 

frusen och kall om knäna; 

mat och kläder 

den man behöver. 

Som över fjällen har farit.276   

 

Läroboksförfattarna använder sig av få fynd för att beskriva och förklara 

männen respektive kvinnornas roller i järnålderns- och vikingatidens 

samhälle trots att det enligt Montelius finns gott om fynd från denna tid som 

beskriver levnadssättet och kulturtillståndet i Skandinavien.277 De fynd som 

visas upp i läroböckerna hamnar många gånger utanför ett sammanhang och 

blir en bild utan förklaring eller anknytning till texten och lärobokstexterna 

utgår istället främst från sagorna. 

Från järnåldern, berättar Oscar Montelius, finns det släta fingerringar av 

guld som påminner om vår tids vigselringar och i danska gravar har man 

hittat sådana ringar på högra handens ringfingrar, alltså på samma finger 

som man fortfarande under början av 1900-talet hade sina vigselringar. 

Detta kan tolkas som att verkliga äktenskap existerade redan under 

järnåldern.278 Det tycks inte finnas en motsvarighet där en man går i döden 

för sin hustru även om Montelius menar att trofastheten var viktig för både 

män och kvinnor. Ett annat exempel på trohet, menar han, är fost-

brödralaget, en överenskommelse som leder till blodshämnd vilken innebar 

plikten att hämnas en frändes eller fosterbroders död.279 

Ett bevis på kvinnans betydelse är enligt Montelius den nyckelknippa, 

med nycklar av järn eller brons som hon bar som ett tecken på att hon styrde 
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inne i huset. Läroboksförfattarnas beskrivning av inredningen stämmer 

överens med Montelius beskrivning vilken även innefattar vapen och sköldar 

som dekoration på väggarna. Han skriver även att sagorna skildrar den 

norske bondens hedersplats i högsätet, mitt på långväggen. Att detta varit 

detsamma i svenska hem menar Montelius vara troligt då namnet och seden 

hållit i sig till våra dagar, även om hedersplatsen flyttats till kortsidan.280    

Med hjälp av fynd och sagor går det enligt Montelius att skapa en ganska 

god uppfattning om husgerådet under förhistoriens sista århundraden. Ett 

exempel på hur saga och fynd kompletterar varandra är ett litet smycke av 

silver föreställande en kvinna med ett dryckeshorn i handen. Enligt sagorna 

från vikingatiden var det sed att husets unga döttrar bar fram hornen till de 

drickande männen.281   

Montelius understryker att vissa handlingar som utfördes av de hedniska 

förfäderna kan upplevas omänskliga men att det får inte glömmas att de av 

samtiden ansågs som lagliga. Montelius hänvisar till eddasången Havamal 

(den höges sång) som förklaring till förfädernas sedelära. Nordbons 

levnadsvishet, menar han, grundar sig på övertygelsen att det jordiska är 

förgängligt men ryktet är beständigt:  

 
En man bör vara självständig, klok, försiktig, givmild, gästfri, måttlig, vänfast, 

ädelmodig mot den svage och skyddsökande, orygglig i sina löften och trofast i sina 

förbindelser.282    

 

Montelius och läroboksförfattarna förklarar hur pojkarna fostrades in i 

denna anda genom lekar, idrotter och vapenlek samt stridsövningar och de 

härdades mot värme och köld. Ju skickligare de var, desto mer beundrades 

de.283 I lekar och arbete krävdes sinnesnärvaro och mod. Pojkarna 

uppfostrades till att bli uthålliga i striderna och att se döden i ögonen utan 

fruktan. Montelius skriver att just kraft och mod var något som framförallt 

fodrades av männen och att den fornnordiska religionen sannolikt gav 

näring till folkets krigiska sinnelag. Montelius resonerar hur religionen sågs 

förse människorna med ett blint öde, istället för en kärleksfull försyn. En tro 

på ett sådant öde skulle kunna fungera som förlamande men, skriver han, på 

Nordens kraftfulla söner bidrog denna tro istället till ett förakt för faran. Då 

ödet var omöjligt att undgå handlade det istället om hur faran möttes och det 

var genom att trotsa faran som dessa män lyckades bli oemotståndliga i 

striderna.284   

                                                             
280 Montelius (1903) s. 259-262. 
281 Montelius (1903) s. 265-261; Montelius (1919) s. 376. 
282 Montelius (1919) s. 405. 
283 Häggman, Castegren & Granath (1926) s. 24; Odhner (1925) s. 10; Grimberg (1935) s. 12; Montelius, 

(1919) s. 387. 
284 Montelius (1919) s. 405, 407. 
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Om de egenskaper som värdesattes högt under denna tid kan man läsa i 

eddasången Havamal (Den höges sång), i vilken ett antal innehållsrika och 

ordspråksliknande levnadsregler finns samlade för den hedniske nordbon.285  

Även gästfriheten är utmärkande för nordborna återberättar Montelius 

efter en Adam av Bremen: 
 

Gästfrihet utmärker i hög grad alla nordbor men i synnerhet svenskarne, ty hos dem 

anses intet för större skam än att neka vägfarande man tak öfver hufvudet; ja de täfla 

till och med om, hvem bland dem är närmast till att taga mot en gäst. Allt hvad 

människokärlek bjuder visa de mot en sådan, och när han hos dem har tillbragt så 

många dagar, som han självf finner för godt, anbefalla de honom till sina vänner från 

det ena stället till det andra.286  

 

I både den arkeologiska forskningen och i läroböckerna har vikingatiden ett 

tydligt fokus och människornas egenskaper synliggörs och framhävs. I 

Undervisningsplanen från 1919 tas också perioden upp som exempel på ett 

lämpligt arbetsområde. Att vikingatiden har stor betydelse för utvecklingen 

understryker Montelius: 

 
Nordmännens flottor behärskade hafvet, och i mer än ett land, som en gång hört till 

det romerska riket, grundade Nordens söner välden, hvilka för Europas utveckling 

vordo af den största betydelse.287 

Period 2 (1944-1968): Efterkrigstiden – kvinnorna läggs till 
De politiska och ideologiska omvälvningarna i samhället efter andra 

världskriget kom att påverka den arkeologiska vetenskapen. I vetenskapliga 

sammanhang hade Sverige länge vänt sig mot Tyskland men nu sökte man 

sig istället till den anglosaxiska världen och i skolorna lästes engelska som 

andraspråk istället för tyska. Tiden präglas av en ekonomisk och 

vetenskaplig utveckling där vetenskapliga framsteg påverkade det 

västeuropeiska och amerikanska samhället.288  

Arkeologin under efterkrigstiden var präglad av en politisk anda där 

rasism och nationalism var påtagligt förekommande och man försökte bland 

annat distansera sig från den etniska identifieringen. Ett tydligt avstånd togs 

från den tidiga arkeologin som fortfarande ansågs förekomma i tredje 

världen samt i socialistiska länder och Baudou menar att Kossinnas upp-

fattning om den förhistoriska forskningen som en nationell vetenskap där 

folkgruppers ursprung och egenskaper diskuterades och kategoriserades blev 

en börda för den arkeologiska vetenskapen.289 

                                                             
285 Montelius (1903) s. 285-286. 
286 Montelius (1903) s. 265; Montelius (1919) s. 377. 
287 Montelius (1903) s. 213. 
288 Baudou (2004) s. 279. 
289 Baudou (2012) s. 336. 



 

62 

 Den nya, moderna arkeologin i västvärlden framstod nu istället som 

objektiv och värdeneutral. Begrepp som ”politisk arkeologi” konstruerades 

för något som sågs som onormalt och vilket sammankopplades med 

arkeologi i diktaturer eller personifieras i form av till exempel Gustav 

Kossinna.290 Genom den processuella arkeologin eller den nya arkeologin 

kunde tankarna om en vetenskaplig och neutral metod utformas. Man skulle 

inte längre lägga några värderande aspekter på den kunskap som pro-

ducerades utan den skulle vara objektiv och kunna kontrolleras. 

Vetenskapen skulle se på världen som den var och inte som den borde 

vara.291  

Det undersökta läroboksmaterialet består av tio läroböcker för folkskolan. 

Under den här perioden utkommer två nya läroplaner; Undervisningsplanen 

för rikets folkskolor 1955 och Läroplan för grundskolan 1962, samtidigt som 

Undervisningsplanen från 1919 fortfarande gäller fram till 1954. 

Berättelsen som kulturellt minne 
I undervisningsplanen från 1955 liksom i den förra, markeras att det är den 

fredliga odlingen och samhällsordningen genom tiderna som ska studeras. 

Läraren ska försöka motverka uppkomst av hat och fiendskap mellan folk 

och kulturer och folk bör inte ses som isolerade utan istället bör allas 

beroende av varandra framhävas.292 I lärobokstexterna omnämns inte längre 

lika tydligt de första människorna som våra förfäder eller tillhörande den 

germanska folkstammen. I den arkeologiska forskningen talar man nu om 

ytterligare folk som invandrat till Sverige vilket inte får stor uppmärksamhet 

i läroböckerna. Några av läroboksförfattarna nämner dock hur nya in-

vandrare hade tagit med sig kunskapen att odla jorden. Även andra exempel 

synliggör hur läroboksskildringarna inte överensstämmer med den 

arkeologiska forskningen. Snarare tycks en berättelse om den förhistoriska 

tiden etableras, där en grundberättelse tar form men där skillnader är 

märkbara i tolkningarna. 

Kursplanerna i läroplanen från 1962 bidrar till en gemensam referensram, 

men läraren måste anpassa undervisningen efter eventuella förväntade krav 

som samhället kan ställa. Det finns en tydlig framtidsfokusering och eleverna 

måste ges god beredskap för att möta nya krav och förutsättningar. Eftersom 

samhället dessutom ständigt förändras ses det som olämpligt att 

detaljprecisera arbetets form i läroplanen. Den enskilda människan står i 

fokus men samtidigt betonas hennes roll som medmänniska och medborgare 

och att hon är den del av både mindre och större gemenskaper. 

                                                             
290 Olsen (2003) s. 188. 
291 Olsen (2003) s. 189. 
292 Undervisningsplan för rikets folkskolor den 22 januari 1955 (Stockholm 1955) s. 98.  
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I skolan tränas eleverna i att verka i gemenskap med andra samt förbereds 

för ett aktivt liv som medborgare i morgondagens samhälle som man anser 

kommer att kräva mer samverkan mellan människor än tidigare. Därför 

måste skolan se till att arbetet anpassas både till individens utveckling men 

också till samhället och eleverna måste få redskap för att möta framtidens 

nya krav.293 Detta ges tydligt uttryck för i inledningen till Yngve Bergs Vår 

historia från 1958 där uttrycket ”Tiderna förändras och vi med dem” styr in 

eleverna på syftet med historieämnet, att de ska lära sig hur människorna 

och tiderna har förändrats.294 I samma bok jämförs den historiska 

utvecklingen med en stege, på vilken människorna har klättrat uppför och 

där de nu, under mitten av 1900-talet, befinner sig längst upp. Forntiden 

som består av det största antalet pinnar på stegen, berättar författaren, 

kommer att klättras förbi ganska snabbt, för att de sedan ska kunna klättra 

långsammare ju närmare sin egen tid de kommer. Detta stämmer väl 

överens med läroplanens mål i historia som understryker att ett väsentligt 

utrymme bör ägnas åt den egna tiden.295 Sammantaget förmedlas en syn där 

den förhistoriska tiden ses som mindre betydelsefull än den mer närliggande 

historien. Kan det vara så att denna framtidsfokusering har bidragit till att 

berättelsen om förhistorien inte har förändrats så påtagligt jämfört med den 

förra perioden?  

Stenålder 
Att beskriva de tidiga människorna som vildar är inte lika förekommande 

som tidigare men det görs fortfarande i liten skala och Berg skriver:  
 

Människorna levde som vildar. De lät ofta hår och skägg växa fritt.296  
 

Men även Sixten Björkblom, Lennart Düsing och Paridon von Horn refererar 

till vildar då de beskriver skillnaden mellan den yngre och den äldre 

stenåldern. De förklarar hur fornforskarna arbetar när spåren från forntiden 

inte räcker, och hur man då kan se hur ”vildarna lever i sin egen tid” för att 

få en bättre förståelse. Till exempel, menar de, har vissa indianstammar levt 

som stenåldersmänniskor in i 1900-talets början.297 Inte heller är det lika 

vanligt att kalla dessa människor för våra förfäder även om det fortfarande 

förekommer, bland annat i Bergstöms och Greiffs lärobok:  

 

                                                             
293 Läroplan för grundskolan (Stockholm 1962) s. 13. 
294 Yngve Berg. Vår historia 1, Forntiden och medeltiden: Lärobok för folkskolan. Fjärde upplagan 

(Stockholm 1958) s. 8. 
295 Läroplan för grundskolan (1962) s. 252. 
296 Berg (1958) s. 17-18. 
297 Sixten Björkblom, Lennart Düsing, Paridon von Horn. Historia för grundskolan. Årskurs 4-6. Femte 

tryckningen (Stockholm 1967). 



 

64 

Denna tid kallas stenåldern, emedan våra förfäder så småningom lärde sig att göra 

vapen och verktyg av sten, tidigare av trä, ben eller horn.298  

 

Även i Grimbergs lärobok återges de första människorna som våra förfäder 

vid flera tillfällen.299 Kerstin Johnsson och Gunnar Johnsson avhandlar den 

äldre stenåldern kort men redovisar ett intressant fynd av de först avbildade 

människorna i Norden. Fyndet som är det enda i sitt slag är består av en 

grupp människor inristade på ett renhorn. Trots att endast ett sådant fynd 

gjorts skriver författarna att detta var något som renjägarna ibland gjorde. 

De jämför de avbildade människornas ärmlösa mantlar eller kappor med 

indianernas långa mantlar.300 Texten om den äldre stenåldern byggs upp 

kring två boplatser, Jonstorp och Järavallen vid Limhamn.  

I Bergs lärobok berättas om hur man under den äldre stenåldern troligen 

grävde ner de döda i skräphögarna eller under hyddornas jordgolv, en 

beskrivning som inte har kunnat förankras i något av de tre arkeologiska 

verken.301   

Under den yngre stenåldern beskriver Axel Hagnell och Gunnar Olander 

en förändring som bestod i att våra förfäder blev jordbrukare, skaffade sig 

husdjur och blev bofasta. Detta framsteg kan ha gjorts någonstans i Asien, 

menar de, och att det sedan sakta spreds genom länderna ända upp till 

Norden.302   

Björkblom, Düsing och Horn beskriver de första bönderna som nya 

stammar från söder som med vapen stred mot dem som redan bodde här. De 

segrade och bosatte sig vid de bästa jordbruksmarkerna. Johnsson och 

Johnsson förklarar också den stora förändringen med en ny invandringsvåg 

och att ett jordbrukande folk vandrar in i vårt land för ungefär 5000 sedan 

och deras ankomst märks vid boplatsen i Limhamn.303   

Byteshandeln beskrivs av läroboksförfattarna och framförallt handlar det 

om byteshandel med fokus på flinta. Handelsmän hämtade flinta från 

Danmark och Skåne för att sälja den vidare längre norrut där flinta inte 

fanns att få tag på. De reste längs sjöar och floder och för flintan som de hade 

med sig fick de pälsverk, skinn och slavar i utbyte som de sedan sålde vidare 

på andra platser. Att man skulle ha hållit sig med slavar redan under 

stenåldern är osäkert och inga belägg har hittas för detta påstående hos 

varken Montelius, Lindqvist eller Arbman. Men även Berg talar om slavar: 

 

                                                             
298 Ola Bergström & Mauritz Greiff. Lärobok i svensk och allmän historia för folkskolan. Nionde upplagan 

(Stockholm 1949) s. 9. 
299 Grimberg, Carl. Sveriges historia för folkskolan. 1, Tiden t.o.m. 1660. Åttonde tryckningen (Stockholm 
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301 Berg (1958) s. 18. 
302 Axel Hagnell & Gunnar Olander. Svensk och allmän historia: för klasserna 4-7 (Gävle 1959)s. 10 
303 Johnsson & Johnsson (1968) s. 16. 
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Hyddorna är fyrkantiga, och hövdingens hydda är större än de andra. Bredvid 

hyddorna arbetar några trälar. De har tagits till fånga i krig, och nu måste de arbeta åt 

sina herrar.304 

 

Utifrån olika fynd och fyndplatser resonerar både Sune Lindqvist och Holger 

Arbman kring utvecklingen under stenåldern. Lindqvist är tydlig med att 

man kan se en ny invandringsvåg i Sverige under den yngre stenåldern, 

något som går emot den tidigare uppfattningen om att det skulle vara ett och 

samma ursprungsfolk som har levt i landet sedan urminnes tider.305 Han 

menar att man allt för länge har grupperat alla iakttagna kulturformer som 

länkar i en sammanhängande utvecklingskedja, där den viktiga förändringen 

bestod i att människan succesivt gick från jägare till jordbrukare. Denna 

uppfattning berodde till viss del, menar han, på att man i arkeologins tidiga 

skede gjorde misstaget att på lösa grunder förklara alla nya förändringar 

med nya kulturella inslag. Enligt Lindqvist är det viktigt att inte sätta för 

snäva gränser, varken en bortre gräns för bondens näringsfång eller en hitre 

gräns för de ålderdomliga fångstcivilisationerna. Det troliga är snarare att 

förändringarna skett mycket långsamt genom folkförskjutningar, där nya 

folkgrupper sakta etablerat sig.306 Lindqvist menar dock att inget tyder på att 

strider utspelats mellan den äldre befolkningen och de nya jordbrukande 

människorna.307 Arbman menar att det är svårt att säga med säkerhet, men 

anser att näringsförändringarna troligen hänger samman med en viss 

invandring samtidigt som en utveckling sker hos den egna befolkningen vid 

döstidens början runt 3000 f. Kr. Det var alltså under den äldsta tiden av 

den yngre stenåldern som befolkningen i västra, södra och östra delarna av 

landet lärde sig jordbruk- och boskapsskötsel och efter en tid började 

uppföra de första dösarna. 

 Det är nu endast Montelius som pratar om de första människorna som 

våra förfäder, medan både Lindqvist och Arbman menar att ny forskning 

visar att en ny folkgrupp invandrade till Norden och långsamt etablerade 

sig.308  Montelius är dock övertygad om att det är vårt folk som först brutit 

bygd i Sverige och att vi inte, som så många andra folk har tagit landet från 

någon annan.309 

Arbman delar in stenåldern efter det för den yngre stenåldern så typiska 

megalitgravskicket i Syd- och Västsveriges jordbruksbygder. Megalit-

gravarna bestod av stora resta stenar (av grekiskan megas=stor och 

                                                             
304 Berg (1958) s. 23. 
305 Oscar Montelius, Emil Hildebrand & Ludvig Stavenow, & Montelius (red.) Sveriges historia till våra 

dagar. D. 1, Forntiden. Andra tryckningen (Stockholm 1948).  
306 Sune Lindqvist, Sune. Svenskt forntidsliv (Stockholm 1944) s. 11-17. 
307 Lindqvist (1944) s. 47. 
308 Lindqvist (1944) s. 41; Holger Arbman & Harry Maiander (red.), Sveriges historia genom tiderna/Första 

delen, Forntiden och medeltiden (Stockholm 1947) s. 32. 
309 Montelius (1948) s. 71. 
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litos=sten) och en utveckling kan ses i utformningen där tre typer 

förekommer. Dösarna uppfördes ca 3000-2300 f. Kr, gånggrifterna ca 2300-

1800 och hällkistorna mellan 1800-1500 f. Kr.310     

Arbman och Lindqvist är överens om att ytterligare en invandring av ett 

främmande folk, troligen indoeuropéer, ägt rum under mitten eller senare 

delen av gånggriftstiden, en kultur som har blivit känd under namnet 

båtyxekulturen eller stridsyxefolket efter sina fint slipade båtformade 

stridsyxor. Arbman menar att det har antagits att dessa människor kom med 

stridsvagnar dragna av hästar och att de spred sig snabbt över landet. 

Lindqvist anser att båtyxefolket troligen framförallt kom från sydvästra 

Finland och Ålands hav in över Mälarlandskapen för att sedan breda ut sig 

söder och väster ut. Under den här tiden ökar handeln mellan landets södra 

och norra delar. Båtyxekulturens möte med den första odlarbefolkningen 

skedde inte konfliktfritt. Detta var en stor skillnad från då de första odlarna 

bosatte sig i Norden, då inga tecken tyder på strider med de människor som 

redan fanns i området medan båtyxekulturens välde upprättades genom 

strid311 Så småningom, menar Arbman, blandar dock båtyxekulturens 

människor upp sig med landets gamla befolkning.312 I läroböckerna 

uppmärksammas inte denna kultur. 

Under hällkistetiden blandades de olika kulturerna mer och mer samman 

men troligen var det båtyxekulturen som hade den största makten som en 

sorts överklass. Koppar och bronsföremål importerades och flera kopior av 

de utländska metallföremålen gjordes sedan i sten och flinta. Ett stort antal 

olika fynd visar också att människorna i Skandinavien hade livliga 

förbindelser med kontinenten och flinta exporterades norrut från Skåne.313  

Fyndet med de inristade människorna gjordes i en myr på Själland 1940 

och beskrivs av Lindqvist som en avbildning av en trolig stenåldersfamilj. 

Han menar att benet är av en uroxe och inte av ren som läroboksförfattarna 

skriver.314 Alvastra och grottorna på Stora Karlsö tas i läroböckerna upp som 

ytterligare exempel på boplatser.315  

Diskussionen om de olika invandringsvågorna under stenåldern i Sverige 

samt invandringen av båtyxekulturen är tydlig i den arkeologiska 

forskningen medan den inte får samma utrymme i lärobokstexterna. I 

lärobokstexterna finns dock berättelsen om de första invandrade 

människorna kvar vilken följer med som kanon under hela den undersökta 

perioden. I Undervisningsplanen från 1955 uppmanas att folk och kulturer 

inte ska ses som isolerade utan ses som beroende av varandra. Efter två 

                                                             
310 Arbman (1947) s. 26-27. 
311 Lindqvist (1944) s. 45, 47. 
312 Arbman (1947) s. 32. 
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314 Lindqvist (1944) s. 63.  
315 Bergström & Greiff (1949) s. 12; Hagnell & Olander (1959) s. 8. 



 

67 

världskrig där nationalismen varit en drivande faktor finns sannolikt nu en 

strävan att tona ner diskussioner om skillnaden mellan olika folk och 

kulturer.  

Bronsålder 
Kapitlen om bronsåldern är liksom under föregående period något spretiga 

och tunna och det är svårt att se en tydlig röd tråd. De flesta 

läroboksförfattarna beskriver kortfattat hur man under bronsåldern började 

bränna de döda, några är mer exakta och menar att denna förändring i 

gravskicket inträder under den senare delen av bronsåldern. I flera 

läroböcker beskrivs nu hur det har vuxit fram en social överklass i samhället, 

något som framförallt visar sig genom gravgåvorna. Berg samt Hagnell och 

Olander beskriver denna sociala skillnad som att det endast var de förmögna 

som hade råd med saker av brons och att det troligen fanns en mäktig 

herreklass som hade stor makt medan större delen av befolkningen levde 

under liknande förhållanden som under stenåldern. Berg berättar även hur 

de rika hade trälar.316   

De flesta läroboksförfattarna beskriver också hur tillverkningen av brons-

saker utfördes i Norden:  

 

Våra förfäder var mästare i att gjuta bronssaker, så som svärd, yxor och hjälmar.317 
 

Grimberg menar att vackrare bronssaker har man inte kunnat hitta i något 

annat land.318 Fortfarande förekommer att författarna anknyter till 

bronsåldersmänniskorna genom att referera till dem som våra förfäder.319    

Fredrik Wilhelm Morén tar upp religionen under denna tid och berättar 

om hur bronsåldersmänniskorna dyrkade solen, vilket också överens-

stämmer med den samtida forskningen.320 En grav som omnämns är 

Kiviksgraven i östra Skåne som av Arbman beskrivs som en av bronsålderns 

märkligaste gravar. Det som är utmärkande för denna grav är att stenarna 

som finns inne i graven är täckta med hällristningar.321 För övrigt omnämns 

så gott som inga fynd- eller gravplatser av läroboksförfattarna.  

Alla läroboksförfattare berättar om byteshandeln med länder söderut och 

främst handlar det om hur byteshandeln med framförallt pälsverk och 

bärnsten sker i Norden. Samtidigt som handeln är betydelsefull har också 

                                                             
316 Berg (1958) s. 31, Hagnell & Olander (1959) s. 16. 
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åkerbruket och boskapsskötseln utvecklats och brett ut sig och kan nu anses 

vara människornas huvudnäring.322    

Arbman menar att pälshandeln förde bronsen ännu längre norrut. Han 

anser vidare att bronsålderns samhälle i Mellansverige troligen liknade det 

samhälle som vi känner till från vikingatidens slut, där stormän och fria 

jordägare gav sig ut på plundringståg medan slavarna och kvinnorna 

stannade hemma och skötte gårdarna. 323 Bärnstenen som Montelius 

tidigare nämnt som betydelsefull är inte lika framträdande hos Arbman och 

Lindqvist men Arbman förklarar att ett pälshandelscentrum kan ha legat i 

Mellanbygden, där skinnen transporterades vidare. Längs den norrländska 

kusten kan det ha funnits handelscentra och uppsamlingscentraler och att 

det varit en organisation i stor omfattning som sköttes från Mälaren. Enligt 

Arbman har vi en tendens att överskatta vår egen tid och underskattar ofta 

gångna tider. Även utan skrivna källor kan fynden från vikingatiden skildra 

handelsvägar från denna tid och han menar då att man mycket väl kan anta 

att fynden från bronsåldern visar på en liknande handel.324    

I den arkeologiska forskningen om bronsåldern kommer materialet 

nästan uteslutande från gravar och i kombination med hällristningarna har 

man försökt att tyda och tolka fynden. Arbman menar att det enkla och 

fattiga folket som brukade jorden ofta gravlades helt utan gravgåvor. Att äga 

bronssvärd var förunnat männen i det härskande samhällslagret och alltså 

långt ifrån normen.325  

Redan under äldre bronsålder hade man börjat bränna de döda och under 

den senare delen av bronsåldern var detta det rådande gravskicket. Istället 

för att lägga kläder och smycken i gravarna grävdes dessa ner i depåer. 

Depåfynden, som påminner om nedgrävda skatter, är det fyndmaterial som 

man under denna period som arkeolog kan förlita sig på. Detta framkommer 

inte i lärobokstexterna.326 Arbman menar vidare att man vet för lite om 

bronsåldersmänniskans trosuppfattning för att kunna förklara innebörden 

av denna förändring då den enda källan består av hällristningarna. Inget 

tyder dock på att det skulle handla om ytterligare en invandring menar han. 

Hällristningarna antyder att solen har en framträdande roll för både 

jordbrukare och boskapsskötare.327  

Ett fynd som Lindqvist uppmärksammar på flera sidor är Hjorts-

pringsbåten som visar stora likheter med bronsålderns hällristningar vilka 

antyder att denna båttyp var vanligt förekommande. Den upp-märksamhet 

                                                             
322 Hagnell & Olander (1959) s. 15; Morén (1955) s. 20; Grimberg (1962) s. 18; Björkblom, Düsing & Horn 

(Stockholm 1967). 
323 Arbman (1947) s. 68, 73. 
324 Arbman (1947) s. 75 
325 Arbman (1947) s. 54-55; Lindqvist (1944) s. 138. 
326 Lindqvist (1944) s. 80; Arbman (1947) s.64. 
327 Arbman (1947) s. 65; Montelius (1948) s. 147. 
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han riktar mot denna båt återspeglas inte i läroboks-materialet.328 I 

läroböckerna är det istället först under vikingatiden som båtar och fartyg 

kommer fram i texterna. 

Läroböckernas skildringar om olika sociala klasser i samhället ligger i linje 

med den arkeologiska forskningen. Under denna period förtydligas att 

bronsen inte är för alla och att alla i samhället inte levde på samma sätt. 

Denna skildring av bronsålderssamhället stannar kvar under resten av den 

undersökta perioden och utmärks som kanon i denna studie.  

Järnålder och vikingatid 
Läroböckernas beskrivningar skiljer sig heller inte nämnvärt från den förra 

perioden. Åkerbruk och boskapshållning får mycket litet utrymme i läro-

böckerna jämfört med vikingatågen även om bönder framförallt omnämns i 

samband med tingen. 

Större delen av läroboksförfattarna berättar om de nordiska rikenas 

uppkomst och i samband med Sveriges enande förekommer fortfarande 

sagan om Ingjald Illråde. Detta är den enda av de gamla sagorna som 

fortfarande följer med i flera av läroböckerna.329 Man skriver om de två 

samhällsklasserna under den här perioden och omnämner rika och fattiga, 

trälar och fria. Skillnaden mellan olika människor uppmärksammas tydligt 

vilket gör att denna berättelse om den nordiska forntiden följer kanon i det 

kulturella minnet. 

När det gäller fynden tydliggörs många gånger inte sambandet mellan text 

och fynd. När fynden finns med på bilder är det oftast tillsammans med 

mycket knapphändiga förklaringar. Ibland är det också svårt att binda ett 

fynd till en speciell plats. Morén skriver exempelvis: ”En gång fann man i 

Södermanland en guldskatt, som var värd  0 000 kronor”, utan närmare 

beskrivning.330 Överlag kan dock en sådan tendens synas över alla perioder 

och åldrar. 

Bostäderna beskrivs ofta invändigt med de jordstampade golven och de 

väggfasta bänkarna och två exempel ges på huslämningar från järnåldern. 

Den ena husgrunden är från Lojsta hed, söder om Visby. Ett foto visar 

husgrunden samt en konstruktion av ett järnåldershus. Någon datering på 

huset ges inte.331  

  

                                                             
328 Lindqvist (1944) s. 206-216. 
329 Bergström & Greiff (1949) s. 39; Morén (1955) s. 29; Alf Kahnberg & Gösta Lindeberg.  Genom tiderna: 

Lärobok i historia för enhetsskolan. D. 1, Mellanstadiet (Lund 1959) s. 54; Helmer Unander & Helmer 

Norman. Historia: [Mellanstadiet.]: Förkortad upplaga på grundval av Kahnberg-Lindeberg: Genom 

tiderna 1. Tredje upplagan (Lund 1961) s. 35. 
330 Morén (1952) s. 26. 
331 Hagnell & Olander (1959) s. 20-21; Berg (1958) s. 48. 
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Det andra exemplet är en husgrund från Augerum i östra Blekinge.332 

Samma exempel finns även med hos Montelius.333  

Det arkeologiska materialet från den romerska järnåldern tyder på ett 

utvecklat germanskt samhälle, menar Arbman, där befolkningen långt ifrån 

bestod av halvvilda stammar. Människorna bedrev jordbruk och 

boskapsskötsel, fiske och järnhantering och tillverkade dessutom utvecklade 

dräkter.334  

Järnets införande till Norden, dess egenskaper och hur detta nya material 

upptäcktes i det egna landet samt de förändringar som detta medförde 

beskrivs i alla läroböcker utom en och kan i denna studie som tidigare 

nämnts betecknas som kanon. 

Nytt i läroböckerna är däremot hur folkvandringstiden uppmärksammas. 

Flera av läroboksförfattarna beskriver denna period men anknyter i olika 

grad till just hunnerna. Kölden, missväxten och hungersnöden under 

järnåldern tvingade människor att flytta och detta ledde till att krig och 

strider rasade överallt. Som orsak ges att förhållandet mellan germaner och 

romare inte alltid var fredligt. Germanerna erövrade stora delar av 

romarriket och flera germanska folk flyttade därmed söderut.335 När 

hunnerna anges som orsak till dessa folkvandringar beskrivs de som ett 

mycket vilt ryttarfolk, till skillnad från de mer utvecklade germanerna.336 

Bergström och Greiff anser till och med att de levde i ohygglig vildhet och var 

klädda i djurskinn från huvud till fot och Berg beskriver dem som ”fula som 

troll, råa och vilda”.337 Här finns en tydlig koppling till tyskarna som redan 

under första världskriget kallades för hunner. Synen på hunnerna finns inte 

med i läroböckerna som är tryckta efter läroplanen från 1962, i vilken det 

tydligt framgår att undervisningen inte ska frammana till självgodhet och 

medföra en känsla av det egna folkets överlägsenhet.338  

Den här beskrivningen av folkvandringstiden fortsätter heller inte in i 

nästa period utan faller i aktiv glömska. Efter de båda världskrigen kan det 

finnas ett behov att inte längre föra berättelser av detta slag vidare. 

Folkvandringstiden som period återkommer endast sporadiskt under den 

undersökta perioden och hör därmed inte till kanon i berättelsen som 

kulturellt minne.  

 I det svenska fyndmaterialet är det guldet som kännetecknar 

folkvandringstiden och stora mängder guldmynt fördes till Norden. Framför-

allt utgörs guldet från den här tiden av de enkla spiralringar vilka omnämnts 

                                                             
332 Johnsson & Johnsson (1968) s. 37. 
333 Oscar Montelius (1948) s. 370. 
334 Arbman (1947) s. 86. 
335 Johnsson & Johnsson (1968) s. 24; Morén (1952); Björkblom, Düsing & von Horn (1967) s. 36. 
336 Unander & Norman (1961) s. 30; Bergström & Greiff (1949) s. 29; Berg (1958) s. 56; Arbman (1947)s. 86. 
337 Berg (1958) s. 56: Bergström & Greiff (1949) s. 29. 
338  Läroplan för grundskolan (1962) s. 255. 
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tidigare och vilka användes vid betalning eller av smycken som har 

omformats i Sverige. Under denna period finns inte dessa spiraler med i 

samma utsträckning som tidigare.339 Flera fynd visar att nordborna stod i 

livlig förbindelse med kontinenten redan under folkvandringstid men 

läroboksförfattarna återger dock endast i liten skala förbindelserna som 

skedde innan vikingatiden.340 Om byteshandeln mellan nordborna och folket 

i södern berättar nu bara Bergström och Greiff om.341 

En av läroböckerna tar upp gravarna i Vendel och Valsgärde och visar en 

bild på en av de funna hjälmarna. En hänvisning finns också till 

vidareläsning.342 Det är nu bara två av läroböckerna som nämner kungs-

högarna i Gamla Uppsala, medan tre av dem visar en bild på skepps-

sättningarna intill Anundshögen vid Badelunda utanför Västerås, en bild 

som också Arbman visar.343 Alf Kahnberg och Gösta Lindeberg tydliggör i 

texten hur gravgåvorna tyder på att livliga handelsförbindelser fanns mellan 

romarriket och Norden under järnåldern.344 Inte heller under denna period 

får alltså gravarna något större utrymme. Kungshögarna vid Gamla Uppsala 

där Ynglingaätten hade sitt säte har inte längre en lika framträdande plats i 

de arkeologiska texterna vilket återspeglas i läroboksskildringarna. 

Arbman förklarar hur det arkeologiska materialet ger goda upplysningar 

om tidens kultur med kontinentalgermanska inslag som blommar upp inom 

två områden i Sverige: Vendel och Valsgärde nära gamla Uppsala samt Tuna 

i Alsike vid Mälaren. Kulturen har fått sitt namn efter Vendel, som är den 

mest betydande fyndplatsen. På dessa platser har man upptäckt gravbackar 

där döda män, troligen småhövdingar, har gravlagts i obrända båtar. 

Arbman beskriver gravarna utförligt samt de unika gravgåvorna i form av 

bland annat rikt ornamenterade hjälmar och glasbägare från Västeuropa, 

svärd med förgyllda eller granatinlagda fästen, spjut och pilar. Flera djur 

fanns begravda tillsammans med den döde och en stridshingst var placerad i 

båtens för eller precis utanför båten.345 I mer än fem sekel tillämpades detta 

gravskick då stormän i området hade avlidit vilket dock inte omnämns inte i 

läroböckerna.  

När hunnerna lämnade det inre av Asien och trängde fram över slätterna 

ner mot Svarta havet medförde detta stora folkförflyttningar där germanerna 

drevs västerut och in i romerskt område. Samtidigt öppnades möjligheterna 

                                                             
339 Bergström & Greiff (1949) s. 38-39; Johnsson & Johnsson (1968) s. 32. 
340 Arbman (1947) s. 99-100; Björkblom, Düsing & Horn (1967) s. 36. I denna lärobok berättas flyktigt om 

gravfynd som gjorts i form av prydnadsföremål som varit tillverkade i romarriket. 
341 Bergström & Greiff (1949) s. 28-29. 
342 Hagnell & Olander (1959) s.25. 
343 Hagnell & Olander (1959) s. 23; Kahnberg & Lindeberg (1959) s. 40; Unander & Norman (1961) s. 18; 

Arbman (1947) s. 108. Berg (1958) s. 60; Björkblom, Düsing & von Horn (1967) s. 44. 
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att plundra romarriket som hade kommit i gungning och nästan alla 

germanska folk drogs med i striderna. En del av dessa återhämtade sig inte 

utan försvann medan andra folkgrupper slogs ihop med varandra. 400-talet 

var ett stormigt århundrade och striderna kom även att beröra 

Skandinavien, trots att det låg långt ut i periferin och Arbman menar att det 

är troligt att många nordbor deltog i striderna.346 Beskrivningarna av 

hunnerna som syns i läroböckerna är inte förankrade i den arkeologiska 

forskningen. 

Många av fornfynden från den här tiden är direkt knutna till oroligheterna 

som präglade perioden då guldföremål grävdes ner för att gömmas undan för 

fiendens plundringar och i de fall detta omnämns i läroböckerna så följer de 

den samtida forskningen.347 Arbman beskriver tre guldhalskragar som han 

menar är de praktfullaste smyckena som vi känner till från vår förhistoriska 

tid. De vittnar om en stor guldsmedsskicklighet men också om ett tydligt 

gotiskt kulturinflytande.348 Den finaste av dessa är funnen på Öland i 

Färjestaden, Torslunda socken och en bild av denna krage finns också med i 

flera tidigare läroböcker men då utan närmare beskrivning, endast 

omnämnd som en halsring från järnåldern. I läroböckerna från denna tid 

finns dock inte halsringen beskriven. Arbman menar att det var de kontakter 

som gjordes med kontinenten under Vendeltiden som lade grunden för den 

fornnordiska kulturen. Det var då som de germanska stammarna började 

hitta en egen form och egna sägner och sagoepos skapades vilka bygger på 

händelser från folkvandringstid och inte vikingatid som de ofta förknippas 

med.349 Om detta berättar de gotländska bildstenarna som är en speciell 

monumentgrupp i Sverige.  Dessa bildstenar är dock inte så vanliga i läro-

böckerna. 

Vad gäller folkvandringstiden finns det flera exempel på hur 

läorboksmaterialet inte överensstämmer med den samtidiga arkeologiska 

forskningen. Informationen som finns tillgänglig i forskningen tycks inte ses 

som tillräckligt värdefull för att få placeras i läroböckerna vilka i stort följer 

framställningen från den förra perioden, men finns tillgänglig i arkivet som 

passiv hågkomst och kan plockas fram igen vid ett senare tillfälle. 

Alla läroboksförfattare berättar om runorna. Det är den yngre runraden 

som återges men i två läroböcker omnämns också den äldre runraden med 

24 tecken. Ett undantag är den runrad som återges i Johnsson och 

Johnssons lärobok. Denna runrad är på 20 tecken och stämmer inte alls med 

de två som Montelius beskriver, då den både innehåller tecken som 
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Montelius inte har med samt saknar tecken från både den äldre och yngre 

runraden.350 

Varken Lindqvist eller Arbman skriver något grundläggande om runorna 

även om Arbman visar bilder på både Rökstenen i Östergötland och stenen 

vid Sparlösa i Västergötland. Lärobokstexterna överensstämmer dock med 

Montelius beskrivning av den yngre runraden i hans verk från 1919 och 1948. 

Den yngre runraden är alltså den som är den vanliga och den som här räknas 

till kanon. 

Alla läroboksförfattare berättar om vikingatågen och beskriver orsakerna 

samt resorna i öster- och västerväg. Beskrivningarna sker på ett liknande sätt 

som under förra perioden och hör till det kulturella minnets kanon. 

Vikingfärderna i västerväg beskrivs som tidigare mer kortfattat än de som 

sker österut och fortfarande återges bönen ”För nordmännens raseri bevare 

oss, milde herre Gud!”.351  

Den lärobok som avviker är skriven av Johnsson och Johnsson och här 

berättas endast om vikingafärderna i västerväg av danska och norska 

vikingar samt hur de skånska och halländska vikingarna for med danskarna 

på dessa färder ända ner till Medelhavet och Konstantinopel.352 Nytt för den 

här perioden är hur flera av läroboksförfattarna skriver fram texten om 

vikingafärderna i berättelseform.353 

 
Vågorna glittrade i vårsolen, när Torsten kom ner till viken, där hans skepp låg. Hans 

fader Ane, den rike bonden, hade många söner. De flesta gick hemma på gården och 

hjälpte till med jordbruket. En hade odlat upp ny mark, byggt en egenstuga och 

lämnat hemmet, men åt Torsten, den yngste, hade fadern skänkt ett präktigt 

skepp.354 

 

Vi får följa Torsten i förberedelserna inför resan och sedan hur männen, på 

avresedagen ror draken ut från land. När de kommit ut en bit i viken kan de 

hissa det stora seglet, årorna dras in och över relingen hängs nu istället de 

glänsande sköldarna. Fler skepp ansluter sig till dem och tillsammans seglar 

de mot en känd handelsplats i esternas land. Men då Torsten inte tycker att 

detta är äventyr nog är han inte sen med att följa med för att hemsöka och 

plundra en rik bygd i vendernas land. Berättelsen bygger på tidigare 

berättelser om vikingatiden i äldre läroböcker samt innehåll ur Arbmans och 

Montelius verk. På liknande sätt skrivs berättelserna i övriga läroböcker.  

                                                             
350 Bergström & Greiff (1949) s. 21; Morén (1952) s. 24-25; Berg (1958) s. 52; Hagnell & Olander (1959) s. 
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Berättelser är något som uppmärksammas i både Undervisningsplanen 

från 1955 och Läroplanen från 1962. Enligt Undervisningsplanen från 1955 

bör läraren väcka elevernas historieintresse och i de lägre klasserna görs 

detta bäst genom skildringar knutna till personer och dramatiska händelser. 

Berättelserna bör lyfta fram personligheter som framhäver självuppoffring, 

trohet, pliktuppfyllelse, vidsynthet och tolerans. Genom att låta 

personligheterna framträda med egna ord och handlingar förmedlas också 

en mer en levande och konkret bild.355 Enligt Läroplanen från 1962 ska de 

händelser som betytt mest för den historiska utvecklingen studeras och för 

att väcka elevernas intresse är livfulla berättelser om betydelsefulla personer 

värdefulla. De personer som lyfts fram i berättelserna ska dock framställas 

med både sina fel och förtjänster vilket också görs mer under denna period 

än under den förra.356  

Den fredliga handeln under vikingatiden finns representerad i läro-

böckerna av flera av författarna och följer det kulturella minnets kanon.357 

Det är främst Birka som omnämns som en betydande handelsplats men även 

Hedeby i Danmark ska finns omnämnd.358  I vissa läroböcker är Birka fort-

farande mer knuten till Ansgar än till själva handeln. 

För de flesta, menar Arbman, står ordet viking för en kombination av en 

rövare och en handelsman men exakt vad ordet betyder vet vi inte. Däremot 

vet vi med säkerhet att det fanns i det anglosaxiska språket före vikinga-

tiden.359 Svenskarna, skriver Arbman, var endast i undantagsfall med på 

vikingatågen i västerled fram till periodens sista skede. På grund av landets 

geografiska läge var det mer naturligt att expandera österut, något som också 

redan hade påbörjats under Vendeltid.360 Redan omkring år 800 uppstod 

Birka på Björkö i Mälaren som den första handelsstationen och den var 

ledande fram till mitten av 900-talet och efter 975 försvann den helt och 

Gotland tog över dess roll.361   

Det är framförallt Montelius som redogör för vikingatågen och orsakerna 

till dessa. Han berättar precis som under förra perioden om vikingatågens 

orsaker och hur många unga män fick söka lyckan i andra länder. Att 

tillskansa sig ära och byte genom strider med svärdet i sin hand i 

kombination med en medfödd kärlek hos invånarna i Norden till havet och 
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friheten ses också som en orsak. Missnöjda hövdingar samlade män för att 

söka nya hem i andra delar av världen. Vikingatågen sågs som ett helt lagligt 

och hederligt krigshantverk och var ett slags ständig, regelbunden krigföring. 

Namnet menar Montelius kommer från att de uppehöll sig i de större 

vikarna där det var liv och rörelse och möjligheter till plundring gavs.362  

Montelius menar att de som bodde i de delar av Sverige som då tillhörde 

Norge och Danmark varit aktiva i vikingafärderna västerut men att också 

svenskarna kan ha varit mer delaktiga i dessa färder än vad många har velat 

medge.363    

Arbman berättar liksom Montelius om skildringen i Nestorkrönikan som 

berör varjagerna (svearna) och det ryska rikets grundande. Krönikan stöds 

av talrika svenska gravar och svenska föremål som hittats i Ryssland. 

Arbman menar att det är tydligt att det ligger ett verkligt händelseförlopp 

bakom denna skildring och flera av namnen som nämns i krönikan är 

nordiska. Vid varjagernas fasta boplatser som omnämns har också ett flertal 

svenska fynd och gravar gjorts.364 I det arkeologiska materialet visas hur en 

framträdande handel med länderna söderut har ägt rum men dessa 

beskrivningar får inte samma utrymme i läroböckerna.365 Läroböckerna tar 

upp vikingafärderna i österväg på liknande sätt som under förra perioden 

men berättelsen om Rysslands grundande är något nedtonad och framförallt 

finns inte längre berättelsen om slavernas vädjan om hjälp av ruserna för att 

få ordning i sitt land med, densamma berättelse som Arbman återger från 

Nestorkrönikan. Denna vädjan återkommer inte i läroböckerna under den 

undersökta perioden utan faller i passiv glömska.   

En Gotländsk bildsten med ett vikingaskepp med rutigt segel finns i 

läroboksmaterialet samt en bild av Osebergsskeppet men i övrigt illustreras 

vikingaskeppen med teckningar och de beskrivs i texterna som snabba, 

smidiga med både åror och segel och många gånger med snidade drak-

huvuden.366 Förutom bevarade båtar finns bevarade bildstenar och mynt 

med skeppsbilder. Gemensamt för några av dessa avbildningar av för-

historiska skepp är att de har försetts med iögonfallande stävprydnader, ofta 

i form av ett huvud i fören och en stjärt i aktern. Lindqvist menar att det 

mycket väl kan ha varit avbildningar av hästar, då detta kan stämma med 

kända uttryck som böljans häst =skepp. Men, fortsätter han, några av de 

yngre bilderna påminner om liknade djur vilket för tankarna till drakar, 

något som stämmer med sagorna som berättar om hur man tog ner 

                                                             
362 Montelius (1948) s. 299-300. 
363 Montelius (1948) s. 323. 
364 Arbman (1947) s. 122. 
365 Montelius (1948) s. 309. 
366 Bergström & Greiff (1949) s. 27, 30; Berg (1958) s. 69-70; Hagnell & Olander (1959) s.29; Kahnberg & 

Lindeberg (1959) s. 44; Johnsson & Johnsson (1968) s. 28, 30; Björkblom, Düsing, Horn (1967) s. 47; Eklund 

(1967) s. 16, 17; Grimberg (1962) s. 51. 
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drakhuvudena när man närmade sig sin egen kust eller vända dem bak och 

fram för att inte skrämma landvättarna. Genom att hänga upp olikfärgade 

sköldar kunde man också markera om man kom med fredliga eller krigiska 

avsikter.367 Både Montelius och Lindqvist berättar om järnålderns skepp och 

diskuterar bland annat det klinkbyggda Nydamskeppet, en större roddbåt 

med plats för 14-15 årpar från det fjärde århundradet.368 Detta skepp har 

tidigare representerats i läroböckerna i form av en bild men under denna 

period finns det bara med i en lärobok och intresset riktats istället helt mot 

skeppen från vikingatiden. Beskrivningen av de vikingatida skeppen är en 

del av det kulturella minnets kanon.. Glömskan är en viktig del av minnet då 

minnet är begränsat och att man helt enkelt inte kan minnas allt. När båtar 

och skepp från järnåldern faller i glömska blir de vikingatida skeppen mer 

framträdande och det är därför vi så tydligt förknippar dem med denna 

period.369 

Genus                                                                                                                                                                                                                            
Den amerikanska medborgarrättsrörelsen kom även att påverka Europa och 

inom den arkeologiska forskningen började man också se på kvinnorna som 

en marginaliserad grupp som nu skulle få sin plats i historieskrivningen. 

Man ville fylla de luckor som fanns för att få en fullständig bild av 

förhistorien där både män och kvinnor existerat. Detta kallas för empirisk 

feminism men många gånger kom de etablerade värderingarna om vad som 

var kvinnligt och manligt att befästas ytterligare då denna historieskrivning 

byggde på en patriarkalisk forskning och kvinnoporträtten redan hade en 

given plats i kontexten. Den empiriska feminismen verkade additivt men gav 

mycket lite ny kunskap om manligt och kvinnligt även om den nu 

synliggjorde kvinnorna.370     

Under efterkrigstiden återställs den tidigare balansen genom att 

kvinnorna, som när männen varit hemifrån tagit sig an ”manliga” uppgifter 

nu återgår till hemmet. Under de femton första åren efter kriget lyser 

genuskontraktet starkt och även om kvinnan till viss del hade möjlighet att 

förvarvsarbeta var det hennes roll som kvinna, hustru och mamma som var 

det primära.371 Kvinnans möjlighet till båda dessa världar utmålades som en 

valfrihet. Hon kunde utbilda sig och arbeta fram till dess att hon födde barn. 

Hon förväntades dock stanna hemma med barnen tills de började skolan 

men kunde sedan återgå till lönearbete igen. Detta sågs som en valfrihet som 

män däremot inte hade. Under 1960-talet förändrades synen radikalt och 

kvinnors dubbelarbetande sågs som en social skam och långt ifrån en 

                                                             
367 Lindqvist (1944) s. 236. 
368 Montelius (1948) s. 213; Lindqvist (1944) s. 217 ff. 
369 Assmann, A (2010) s. 97. 
370 Arwill-Nordbladh (2001) s. 26. 
371 Hirdman (2001) s. 160-161. 
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valfrihet. I en forskningsrapport från 1962 fördes begreppet könsroller fram 

och att detta begrepp fick fäste och etablerades bekräftar att det fanns ett 

behov av en annan beskrivning än ”femtiotalets kvinna”.372 

Stenålder 
I Olander och Hagnells lärobok har avsnittet om stenåldern illustrerats med 

fyra bilder som beskriver stenålderslivet. Tre av dessa har ett manligt fokus. 

De visar män som renjägare, tillverkare av flintverktyg samt en man som 

bygger en dös till en annan död man. I bakgrunden av den ena bilden ser 

man män som arbetar med fiske och uppförande av en hydda.373 Den fjärde 

bilden ger dock en mer allsidigare bild av livet i byn och föreställer ett flertal 

människor som utför olika arbetsuppgifter.374 Det är genomgående ett 

tydligt manligt fokus. Både Morén och Berg beskriver stenålderslivet och 

arbetsfördelningen med hjälp av berättelser som understryker en traditionell 

genussyn. Texten i Moréns bok sticker ut på så sätt att trots att den beskriver 

ett flertal arbetsuppgifter som genomförs av män i olika åldrar samt av unga 

pojkar så utgår troligen berättelsen från en flicka som även hon är en aktiv 

person, ett antagande som grundas på den mer typiska kvinnliga uppgiften 

att samla bär. Flickan synliggörs i det att hon får en huvudroll i berättelsen 

men bekräftar tydligt den traditionella arbetsfördelningen:  

 
Du tittar ut genom hyddans ingång. Där brinner en eld på marken, och vid den sitter 

din mor och kokar mat i en enkel lergryta, som hänger över elden. I närheten ligger 

andra hyddor, och där bor dina släktingar. Några gossar är redan nere vid sjön och 

fångar fisk med metkrokar av ben. En pojke skjuter med pilbåge efter fåglar; 

pilspetsen är en skarp sten. Titta på bilden, så får du se, hur det tar sig ut! Där står din 

far med några käppar i handen, och på marken sitter din farfar och tittar på ett djur, 

som har dödats.  Där bredvid står din bror. Kan du se några djur på bilden?  

Nu får du springa in i skogen och plocka bär. Men akta dig noga för alla de vilda 

djuren! Du kan träffa på vargar och björnar, uroxar och vildsvin, och de är farliga att 

råka ut för. Inifrån skogen hör du hundar skälla. Din farbror kommer med andra män 

från jakten.375  

 

Bergs berättelse utgår från två syskon, Snabbfot och Blåöga.  Blåöga blir 

bortgift med Storskägg som vill betala två kor, tre svin och en stor kruka 

korn för henne, något som pappan i familjen tycker är ett hederligt er-

bjudande och Blåöga uppmanas att ta på sitt bärnstenshalsband när 

Svartskägg kommer. Storskägg, som är en välbärgad man, går under tiden 

och plöjer sin åker och spanar ut över gravarna i området. När det gäller 

giftermålet så kan man utifrån beskrivningarna anta att det handlar om en 

                                                             
372 Hirdman (2001) s. 161-163. 
373 Olander & Hagnell (Gävle 1959) s. 7, 10, 13, 15 
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man som gifter sig med en ung flicka.376 Under den här perioden blir det 

vanligare med berättelser i lärobokstexterna, något som också finns inskrivet 

i de två läroplanerna under denna period. Enligt Undervisningsplanen från 

1955 bör läraren, vilket tidigare nämnts, väcka elevernas historieintresse 

genom skildringar knutna till personer och dramatiska händelser men 

berättelserna bör också lyfta fram personligheter som framhäver 

självuppoffring, trohet, pliktuppfyllelse, vidsynthet och tolerans. I läro-

planen från 1962 förväntas att eleverna på mellanstadiet får studera 

berättelser och bilder som belyser vårt folks arbete och liv genom tiderna och 

då särskilt sådana förhållanden som anses vara karaktäristiska för 

tidsmiljön.377 

En tydlig arbetsfördelning råder även i Björkblom, Düsing och Horns 

lärobok där man också har tagit med en utseendeaspekt: det är kvinnorna 

som sköter hushållet, samtidigt som de också tänker på sitt utseende och 

pryder sig med halsband. Männen jagar och bygger båtar och ”en man var 

inte riktigt ”klädd” om han inte hade vapen med sig.”378 Även i en större 

illustration och i skrivuppgifterna befästs denna arbetsfördelning med 

uppgifter som att rita stenålderskvinnan som mal mjöl eller att skriva och 

berätta om när Sten gjorde en båt eller om stenåldersmannens redskap och 

vapen.379 Samma tema fortsätter i Johnsson och Johnssons lärobok samt i 

Grimbergs framställning. Arbetsfördelningen har inte förändrats mycket 

sedan förra perioden men däremot har kvinnorna synliggjorts något mer. 

Fortfarande syns män i flera olika åldrar, vuxna män som försörjare, pojkar 

och äldre män medan kvinnor bara finns med som vuxna och i några få fall 

flickor. Dessa flickor har dock fått specifika roller i de berättelser som de 

förekommer i, även om de har en roll där de framförallt betraktas eller 

betraktar omvärlden och där männens aktiviteter tycks viktigast. Äldre 

kvinnor syns ännu inte i varken de arkeologiska verken eller läroboks-

materialet. 

Den arbetsfördelning som Montelius presenterade redan 1903 och som 

kan ses som det kulturella minnets kanon tycks fortfarande ligga som grund 

för både forskning och läroboksframställningar och i läroböckerna gör den 

sig påmind i både text och bild. Enligt Arbman finns dock tecken på att en 

sådan arbetsfördelning redan var trolig under den äldre stenåldern. Detta till 

                                                             
376 Yngve Berg (Stockholm 1958) s. 24-26. Blåögas ålder anges inte men efter den långa berättelsen ges en 

bild av stenåldersbarnens liv och detta kombinerat med en uppgift i slutet av texten som består i att skriva ett 

samtal mellan eleven och ett stenåldersbarn, ges en antydan om att Blåöga faktiskt är ett barn. s. 27 
377 Undervisningsplan för rikets folkskolor den 22 januari 1955 (Stockholm 1958) s. 98; Läroplan för 

grundskolan (Stockholm, 1962) s. 252. 
378 Björkblom, Düsing & Horn (Stockholm 1967) s. 13-15. 
379  Björkblom, Düsing & Horn (Stockholm 1967) s. 15. 
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skillnad från Montelius som tar upp denna arbetsfördelning under kapitlet 

som behandlar den yngre stenåldern.380 

Bronsålder 
Överlag beskrivs kvinnors sysslor mycket begränsat i både de arkeologiska 

verken och i och lärobokstexterna. Männen är bronstillverkare och sköter 

jordbruket och det är också män som syns i de många hällristningarna. I 

Bergs lärobok finns till exempel en lång berättelse om Ulf Gjutare som hade 

lärt sig att gjuta brons utomlands och när han kom tillbaka till Sverige 

startade han ett eget gjuteri som gjorde honom till en känd och aktad man.381 

I de fall kläderna beskrivs i läroböckerna är beskrivningarna mycket 

kortfattade men följer det kulturella minnets kanon. Eklund beskriver 

Egtvedflickans kläder: 

 
På Jylland i Danmark har man funnit en hel kvinnodräkt i en grav från bronsåldern. 

Dräkten består av en kofta och en kort fransad kjol. Det var säkert en 

sommardräkt.382  

 

I både Eklund och Johnsson och Johnssons läroböcker finns illustrationer av 

flickor med denna klädsel. 383 Bergström förklarar hur fynden från 

bronsåldern berättar hur kvinnorna kunde väva och spinna och visar en bild 

på en kvinna vid en vävstol samt en kvinna i en längre dräkt. En liknande 

bild visar Montelius.384     

I alla tre arkeologiska verk beskrivs bronsåldersmänniskornas kläder 

utförligt och ett flertal fullständiga dräkter finns bevarade från denna tid.385     

Det är genom gravfynden som kvinnorna blir synliga och förutom kläder har 

man också man också funnit ett flertal nippersamlingar.386 Arbman be-

skriver kvinnodräkten som mer komplicerad och raffinerad än mannens som 

är tämligen enkel.387 Lindqvist beskriver bland annat Egtvedsflickans dräkt 

som bestod av en tröja och en kjol tillverkad av ett flertal snoddar. Ett 

trettiotal liknande kjolar har hittats vilket tyder på att detta var en vanlig 

klädsel för unga flickor.388 

  Lindqvist beskriver ett flertal smycken och andra dekorationer i brons, 

bland annat bältesdosor och bröstsmycken vilka framför allt har hittats i 

Skåne. Dessa bröstsmycken menar Lindqvist har av torra vetenskapsmän 

                                                             
380 Montelius (1948)  s. 31; Arbman (1947)  s. 17. 
381 Berg (Stockholm 1958) s. 34-37. 
382 Torsten Eklund(1967) s. 11. 
383 Eklund (1967) s. 13; Johnsson & Johnsson (1968) s. 23. 
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tolkats som en ny form av bältekupor eller spännen men, skriver han: ”varje 

ung, spirande skönhet, visste deras rätta plats”.389 I både läroböcker och 

arkeologiska texter synliggörs kvinnorna i gravmaterialet och det är 

framförallt klädedräkten som uppmärksammas i läroböckerna. Läroboks-

beskrivningarna överensstämmer med den arkeologiska forskningen även 

om kläder och fynd inte problematiseras utan många gånger endast visas 

som en bild. 

Järnålder och vikingatid 
På samma sätt som tidigare berättas framförallt om männens egenskaper 

och aktiviteter, till viss del också kvinnornas sysslor och om pojkarnas 

fostran till att bli män. Ibland skymtar någon ung flicka förbi som bjuder på 

mjöd eller en gammal man som utför enklare arbetsuppgifter. Äldre kvinnor 

finns inte representerade under järnålder och vikingatid, varken i 

läroboksmaterialet eller i de arkeologiska standardverken. När hemmet 

beskrivs är det på liknande sätt som tidigare. Bostaden ses som kanon i det 

kulturella minnet, och i flera läroböcker beskrivs, precis som tidigare, 

husfaderns plats i högsätet medan kvinnornas plats i huset var vid kortsidan, 

där de sydde, stickade eller vävde 390 Berättelsen om hur husfadern kunde 

bestämma om ett barn skulle få leva eller sättas ut i skogen är däremot inte 

längre vanlig.391 Det var många sysslor som skulle skötas och det fanns en 

tydlig arbetsfördelning där kvinnorna skötte uppgifter som fanns närmast 

hemmet vilket också följer kanon. De lagade mat, vävde tyg och sydde kläder 

men de tog också hand om kreaturen.392 Om jordbruket var kvinnornas eller 

männens uppgift råder delade meningar. Männen smidde och slöjdade 

verktyg och vapen, fiskade och jagade. De kunde också sköta boskapen och 

jordbruket.393 Berg berättar hur mångordighet passar kvinnorna medan män 

bör tala kort och rakt på sak.394 Bergström och Greiffs beskrivning liknar den 

från förra perioden där kvinnan är underkastad mannens oinskränkta 

myndighet, men att hon samtidigt aktades högt i Norden och hade mycket 

att säga till om i hemmet. Ibland skriver han, grundat på sagor, klädde hon 

sig i vapenrustning och deltog i striden där hon kunde elda upp mannens 

mod och hjälpa de sårade.395 Nordmännen beskrivs i läroböckerna som ett 

                                                             
389 Lindqvist (1944) s. 90. 
390 Bergström & Greiff (1949) s. 33; Morén (1952) s. 39; Berg (1958) s. 55, 76; Unander & Norman (Lund 
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krigiskt och tappert folk som föraktade feghet och som kunde uthärda 

smärta utan att klaga.396  

Enligt Lindqvist finns anledningar att tro att det var stora skillnader 

mellan dräktskicket under bronsålder och under tidig järnålder. Dock fanns 

vid det tillfälle då Lindqvist skrev denna bok, inte tillräckligt många 

dräktfynd som styrker detta. Dräkterna förändras under järnåldern och fram 

till vikingatiden och Lindqvist använder sig av bildstenar, grav- och 

mossfynd samt andra föremål med avbildade människor på för att ge för-

klaringar på dräkternas utveckling. Överlag syns en liten förändring där 

männens egenskaper tonas ner och kvinnorna börjar synas lite mer än 

tidigare. Morén samt Bergström och Greiff som har kvar den äldre be-

skrivningen har haft flera upplagor av samma bok och det kan vara så att 

vissa tolkningar dröjer sig kvar. 

Männens egenskaper som varit utmärkande under tidigare perioder tycks 

något nedtonade under denna period även om de fortfarande framkommer, 

inskrivna i olika berättelser. Det är fortfarande männens aktiviteter och 

pojkarnas lek och träning som uppmärksammas. Inte heller tycks 

gästfriheten vara lika betydelsefull som tidigare.  

Period 3 (1969-1987): Nya samhällsidéer och en uppgörelse 
med de traditionella könsrollerna 
Under den här perioden etableras den processuella arkeologin men hinner 

också bli kritiserad i de tidiga postprocessuella strömningarna. Den nya 

arkeologin fick sitt stora genombrott i Skandinavien under 1970-talet men 

redan i och med Mats P. Malmers avhandling från 1962 hade ett 

vetenskapligt nytänkande introducerats i Norden vilket förberedde den 

amerikanska arkeologins genombrott här.397 För att bryta med de kultur-

historiska beskrivningarna ville man nu i en processuell arkeologi fördjupa 

sig i förhållandet mellan den materiella kulturen och det mänskliga 

beteendet och ett sätt att nå detta mål var att integrera etnoarkeologi och 

studier av modern materiell kultur i den arkeologiska disciplinen. Olsen ser 

den processuella arkeologins genombrott i ett större politiskt och socialt 

sammanhang där genombrottet av denna forskningsinriktning skedde 

samtidigt som stora protester pågick mot den amerikanska krigföringen i 

Vietnam. Han menar att en övergripande medvetenhet hade väckts om 

demografiska och miljömässiga problem i världen och att de arkeologiska 

förklaringsmodellerna med inriktning mot ekologi och befolkningstryck 

passade väl in i denna tradition.398 Sökande och bekräftanden om 

människors urhem, olika kulturer, typologier och kronologier var nu inte 
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längre intressant. De politiska rörelserna och samhällsidéerna kring 1968 

kom också att påverka arkeologerna i Norden och därmed de tolkningar som 

gjordes.399  

Redan under slutet av 1970-talet och under tidigt 1980-tal riktades dock 

kritik mot även denna forskningsinriktning som delvis kan förklaras med att 

arkeologin hade stått opåverkad av viktiga teoretiska strömningar inom 

samhällsvetenskaperna under 1960- och 70-talet och att arkeologin måste 

följa med i denna utveckling.400 

Under 1970-talet introducerades genusstudier inom arkeologin eftersom 

det fanns behov av att förstå vad som faktiskt var kvinnligt och manligt i 

förhistorisk tid. Genom ett kvinnligt perspektiv gavs en fullständigare bild av 

livet under den här tidperioden. Det undersökta läroboksmaterialet består av 

fem läroböcker för mellanstadiet. Under den här perioden utkommer också 

två nya läroplaner för grundskolan 1969 och 1980. 

Berättelsen som kulturellt minne 
I läroplanen för grundskolan från 1969 poängteras, liksom i den förra hur 

eleven är delaktig i flera gemenskaper, både nationella och internationella.  

Det finns fortfarande en tydlig framtidsfokusering och eleven ska förberedas 

för en roll som aktiv medborgare i morgondagens samhälle där samverkan 

och solidaritet mellan människorna kommer att krävas långt mer än 

tidigare.401 Elevens individuella utveckling betonas samtidigt starkt genom 

hela läroplanen. Då samhället ständigt befinner sig i utveckling är det viktigt 

att skolarbetet ska anpassas till denna utveckling och därför bör inte innehåll 

eller arbetsformer vara detaljstyrda eller fastlåsta.402    

Historieundervisningen ska liksom tidigare ge en grundläggande 

orientering om betydelsefulla händelser, tidsföreteelser och personligheter 

och ge eleverna en förståelse för det arv som gångna generationer efter-

lämnat. Det bör dock finnas en tydlig länk till det nutida samhället och 

väsentligt utrymme bör ägnas den egna tiden. Alla människor bör bedömas 

utifrån sin egen tid och de förutsättningar som då gällde. Det är också 

betydelsefullt att ungdomarna får en ökad förståelse för andra människors 

liv och villkor så att de kan känna ett personligt engagemang och inter-

nationellt medansvar för att på så sätt bidra till att fred och frihet befästs.403  

Läroplanen från 1980 speglar den samtida demokratiska samhälls- och 

människosynen och skolans innehåll förväntas svara mot denna syn. Allas 
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lika värde understryks även om olikheter finns i fråga om kön, geografisk 

hemvist samt sociala och ekonomiska förhållanden.404  

Genom ett historiskt perspektiv skall arbetet både konkretiseras i nutiden 

och inriktas mot framtiden för att kunna ge eleverna förmåga att möta 

förändrade förutsättningar. Undervisningen i de samhällsorienterade 

ämnena skall bidra till elevernas vilja till jämlikhet och solidaritet och de ska 

få träning i att söka orsaker till motsättningar samt i bearbetning av 

konflikter. Undervisningen ska vidare syfta till att stärka respekten för 

människans fri- och rättigheter och eleverna ska göras medvetna om att det 

är möjligt att ändra rådande förhållanden.405 

Båda läroplaner tar upp könsrollsfrågan och det tydliggörs att pojkar och 

flickor bör behandlas lika. Jämställdhetsfrågan får mer utrymme i den 

senare läroplanen, där man understryker att både män och kvinnor kommer 

att vara jämställda i framtiden vad gäller yrken och föräldraskap och därför 

bör samma sociala förväntningar riktas mot båda könen. Både pojkar och 

flickor bör uppmuntras att intressera sig för samma typer av arbetsuppgifter. 

Skolan förväntas vidare motverka traditionella könsrollsattityder och 

uppmuntra eleverna att ifrågasätta skillnader mellan män och kvinnor när 

det gäller inflytande, arbetsuppgifter och löner och det görs tydligt att denna 

generation har större förutsättningar än tidigare att förverkliga jämställdhet 

mellan könen.406 

Stenålder 
I läroböckerna förknippas den nya kunskapen om jordbruk och 

boskapshållning tydligt med invandringen av människor söderifrån.407 

Några allvarligare konflikter behöver dock inte ha skett mellan den 

främmande och den inhemska befolkningen eftersom de hade olika 

levnadsvanor och därför också valde olika naturmiljöer för sitt boende.  Karl-

Gustav Thorén och Alf Åberg nämner inte övergången till ett bondesamhälle 

alls, men däremot finns ett stycke med om hällristarna vid Nämforsen vilket 

är utmärkande då norra Sverige för övrigt syns mycket lite i läroboks-

litteraturen. Fokus på hur landet befolkades ligger på landets södra delar. 

Thorén och Åberg beskriver vidare hur det redan för 5000 år sedan fanns 

fiskare och jägare i Norrland.408  

Grottorna på Kullaberg beskrivs av Alf Kahnberg, Gösta Lindeberg & 

Einar Andersson och jämförs med Tassadyfolket på ön Mindanao i 

Filipinerna, som enligt författarna fortfarande lever på stenåldersvis. 

                                                             
404 Sverige. Skolöverstyrelsen. Läroplan för grundskolan: Lgr 80 (Stockholm, 1980-1986) s. 13-14. 
405  Läroplan för grundskolan: Lgr 80 (1980-1986) s. 120.                
406 Läroplan för grundskolan 69 (1969) s. 50; Läroplan för grundskolan: Lgr 80 (1980-1986) s. 17. 
407 Alf Kahnberg, Gösta Lindeberg & Einar Andersson. Genom tiderna: Mellanstadiet. Andra tryckningen 

(Lund, 1976) s. 15. 
408 Karl-Gustav Thorén & Alf Åberg. Historia 1: Forntiden – Medeltiden (Stockholm 1974) s. 16-17. 
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Boplatsen vid Sege å nämns i läroböckerna som den äldsta kända boplatsen, 

där människorna varit renjägare.409 Sandarna omnämns som en tidig kust-

boplats där huvudnäringen bestod av fiske och säljakt.410 I en av läro-

böckerna beskrivs jägarna vid Sege å som renjägare, vilka dessutom offrade 

renar till gudarna för att få jaktlycka. Övrigt omnämns Ageröds mosse som 

har anknytning till vatten, men huruvida hyddorna skyddades bakom vass 

eller hasselsnår vilket beskrivs i lärobokstexten av Thorén och Åberg, skriver 

Mårten Stenberger inte något om. Boplatserna undersöktes närmare under 

1970-talet, vilket betyder att läromedelsförfattarna kan ha fått tillgång till 

nya fynd och tolkningar.411 I Stenbergers bok från 1969 skrivs det inget som 

bekräftar detta påstående men i hans mer omfattande bok från 1964 skriver 

han att det är möjligt att människor och renar vistades samtidigt i dessa 

områden, men att det vid bokens publicering inte fanns några bevis för detta. 

Läroboken av Thorén och Åberg gavs ut 1974 och utgrävningarna skedde vid 

Segebro mellan 1960 och 1973, vilket betyder att mer information kan ha 

framkommit som styrker detta argument.  

I Stenbergers framställning om Sveriges forntid tycks inte frågan om 

ursprungsfolk och folkslag vara lika viktig som tidigare. Trots att han berör 

olika kulturers utbredning och eventuella konflikter mellan olika stammar 

verkar det inte längre finnas något utmärkande vi-dem. Det liknar mer en 

beskrivning av dem-dem. Det intressanta verkar inte längre vara att knyta 

svenskarna till sitt land och att försöka utröna hur länge landet kan räknas 

som ”vårt” utan i stället beskriva hur landet befolkades. Invandring sker vid 

flera olika tillfällen under stenåldern och med nya grupper av människor 

introduceras nya levnadssätt. Omkring 4000 f Kr nås Mellaneuropa av en 

genomgående förändring och Mårten Stenberger beskriver hur människorna 

börjar övergå från att leva som vilda till att bruka jorden. Under lång tid 

hade man ansett att de äldsta megalitgravarna, dösarna, kunde kopplas till 

de första bönderna men detta anses inte längre stämma eftersom jorden 

brukades i Sydskandinavien före detta gravskick infördes.412 

Stenberger håller med Arbman om att förändringarna i Norden i detta 

tidiga skede inte bara skedde genom invandring. Arbman anser att det delvis 

berodde på förändringar hos den inhemska befolkningen samt delvis på 

invandringen och Stenberger menar att förändringarna har att göra med en 

kombination av invandring och ett slags utbyte av erfarenheter där den 

inhemska befolkningen har mottagit de nya lärdomarna som ”ett lån”. 

Inom den svenska fornforskningen under denna tid var frågan om vilka 

människor som egentligen hade befolkat norra Sverige mycket aktuell. Det 

                                                             
409 Thorén och Åberg (1974)  s. 11; Kahnberg, Lindeberg & Andersson (1976) s. 11. 
410 Kahnberg, Lindeberg & Andersson (1976) s. 11. 
411 Thorén & Åberg (1974) s. 15.  
412 Mårten Stenberger. Sten, brons, järn: svensk förhistoria i korta kapitel (Stockholm 1969) s. 32-33.  
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finns tecken som pekar mot en östlig orientering då det gäller den tidiga 

befolkningen i norr samtidigt som influenser från den sydsvenska stenåldern 

också är tydliga. Stenberger menar att det inte är troligt att dessa människor 

tillhört ett och samma folk, en etnisk enhet, utan att det istället handlar om 

en allmän nordeuroasisk gemenskap som binds samman av liknande 

artefakter och naturmiljö och där en långsam invandring från öster verkar 

vara det mest troliga. Stenberger diskuterar när detta kan ha skett och nya 

fynd visar att det kan handla om ett befolkande av det inre av Norrland 

redan under sydskandinavisk mesolitisk tid. 413 

Det är först i samband med denna kultur som Stenberger diskuterar 

möjligheterna till en sammansmältning av de olika stenåldersgrupperna till 

ett enhetligt ”folk”.414 Att Stenberger gör citationstecken då han skriver ordet 

”folk”, tyder på en förändring även inom den arkeologiska forskningen. Det 

tycks inte längre vara lika viktigt som tidigare att knyta den egna be-

folkningen till ett område, något som var utmärkande för den kultur-

historiska arkeologin under första halvan av 1900-talet. Då även Stenberger 

är präglad av den kulturhistoriska forskningsinriktningen kan man se hur 

den påverkas av andra influenser inom arkeologin och inom samhället i 

övrigt.  

Överlag märks en förändring i läroböckernas stoff angående olika 

gruppers invandring. Det man väljer att fokusera på tycks vara den in-

vandring som skedde i samband med övergången till ett bondesamhälle.  

Arkeologernas uppmärksammande av norra Sveriges befolkande får inte 

samma utrymme i läroböckerna utan fokus ligger på boplatserna i södra 

Sverige vilka dock återfinns i den arkeologiska forskningen. 

Bronsålder   
Bronsåldern har fortfarande ett begränsat utrymme i läroböckerna men 

bronsens betydelse framkommer hos alla författare och bronssakerna 

beskrivs som lättare och vackrare än flintföremålen men att de var dyra och 

de flesta fortsatte att använda föremål av sten, trä och horn.415  Läroboks-

författarna fokuserar på bronsen, hällristningarna och gravskicket. I 

Kahnberg, Lindeberg och Anderssons samt Thorsten Eklunds läroböcker 

visas hur bronsåldersgjutplatser kan se ut och dessa beskrivs av Stenberger 

som förklarar hur det har det påträffats degelrester och gjutformar i Sverige 

trots att inga fynd av bronsverkstäder eller gjuterier har gjorts. Troligen har 

det inte krävts några större anordningar för att skapa en sådan verkstads-

plats utan det har räckt med en enkel härd eller grop att ställa deglarna i. 

Därefter lades träkol och ved över som antändes. Om man hade tillgång till 

                                                             
413 Stenberger (1969) s. 87-88. 
414 Stenberger (1969) s. 69-70. 
415 Kahnberg, Lindeberg & Andersson (1976).  
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en blåsbälg kunde denna anordning vara tillräcklig för att nå de 1000 grader 

som krävs för att brons ska smälta.416   

Kahnberg, Lindeberg och Andersson ger exempel på hur hällristningar 

visar hur människorna levde under bronsåldern, vad de arbetade med och 

vad som sågs som heligt. De förklarar bland annat att yxan troligen var ett 

heligt tecken för bronsåldersmänniskorna och att det inte är omöjligt att 

man dyrkade solen under den här tiden.417 Yxan var betydelsefull redan 

under stenåldern och hade under bronsåldern fortfarande en central roll. 

Bronsyxorna från äldre bronsålder är bland de skönaste i Europa menar 

Stenberger och är också en av de vanligaste symbolerna på häll-

ristningarna.418    

Att solen sågs som gudomlig bekräftas av Stenberger och arkeologerna har 

kommit fram till denna uppfattning genom att se alla de fynd som gjorts i 

Skandinavien som delar i ett större pussel. Solsymbolerna finns på de 

svenska hällristningarna men fynd har också gjorts i brons som stöder denna 

tanke. Ett uppmärksammat fynd är Trundholmsvagnen från Själland. 

Stenberger menar att denna vagn är det danska nationalmuseets mest 

berömda föremål från äldre bronsålder som består av en guldbelagd solskiva 

som dras på en vagn av en häst. Ett liknande föremål har också hittats vid 

Helsingborg. Detta depåfynd vid Tågaborgshöjden som gjordes 1895 men på 

grund av eventuell förskingring finns det inte bevarat i sin helhet. De delar 

som dock finns kvar tyder dock på att det kan ha rört sig om delar av en 

mindre vagn, en bronsskiva samt två hästar.419  

Kahnberg, Lindeberg och Andersson beskriver hur gravskicket för-

ändrades och hur man under slutet av bronsåldern skottade upp en jordhög 

över graven. Eklund berättar hur man funnit husurnor, små urnor formade 

som enkla hus. Han beskriver inte vad urnan har använts till men att den 

visar hur bronsåldershusen sett ut. Vid arkeologiska utgrävningar har dessa 

urnor användes som gravkärl till brända ben. Ett femtontal sådana urnor har 

hittats framförallt på Gotland men också i Skåne och Småland och de 

påminner om små byggnader. Bilden i Eklunds lärobok påminner om den 

urna från yngre bronsålder som hittats i Småland. Liknande urnor användes 

i Italien och man kan anta att detta bruk är lånat därifrån.420 Stenberger 

beskriver gravhögarna och menar att högarna och rösena från bronsålder 

ofta innehåller ett större antal gravar, skelettgravar från äldre bronsålder och 

brandgravar från den yngre och därför har tolkats som familjegravar.421 Det 

                                                             
416 Kahnberg, Lindeberg & Andersson (1976) s. 23; Stenberger (1969) s. 116; Thorsten Eklund. (red.), Ur 

folkens liv: Historia för mellanstadiet. 1, Grundbok (Stockholm 1974) s. 12. 
417 Kahnberg, Lindeberg & Andersson (1974) s. 24. 
418 Stenberger (1969) s. 115; Eklund (1974) s. 18. 
419 Stenberger (1969). 
420 Eklund (1974) s. 11; Stenberger (1969) s. 128. 
421 Stenberger (1969) s. 105. 
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mest berömda gravmonumentet från bronsåldern är storhögen vid Håga, 

”Björns hög”, utanför Uppsala. Under yngre bronsålder uppkommer skepps-

sättningen som en ny typ av monumental grav som framförallt under den 

här tiden existerade på Gotland. Varken Björns hög eller skeppssättningarna 

omnämns av läroboksförfattarna.422    

Järnålder och vikingatid  
Läroböckernas framställning av järnåldern och vikingatiden under den här 

perioden är något mindre samstämmig som tidigare. Vissa berättelser finns 

med i de flesta eller alla läroböcker samtidigt som läroboksförfattarna 

förstärker kanon med något olika exempel. Alla berättar dock om järnet, 

skeppen och vikingafärderna i både öst och väst och följer därmed det 

kulturella minnets kanon.  

Förklaringen till de nordiska rikenas uppkomst och Sveriges enande finns 

fortfarande representerat i texterna. Av sagorna som är förknippade med 

detta är det bara berättelsen om Ingjald Illråde som finns representerad i en 

av lärobokstexterna. Stenberger berättar också om denne man som enligt 

Snorre Sturlasson lär ha varit den siste svenske konungen av Ynglinga-

ätten.423 Av Dahlgren omnämns Harald Hårfager.424   

Stenberger berättar hur det under bronsålderns slutskede inträffade ett 

klimatomslag som kom att påverka människorna i Skandinavien. Det 

tidigare torra subborela klimatet avlöstes av det subatlantiska som var både 

fuktigare och kallare med en början redan runt 600 f. Kr. Troligen har 

kilmatförändringarna medfört ett behov av fastare och mer stationära 

levnadsvanor. Jordbruket kan ha drabbats av svårigheter och framförallt 

boskapshållningen krävde andra rutiner då djuren har behövt stå inomhus 

en längre tid om året än tidigare. Detta ledde till att den fasta svenska 

bondebygden grundades och den svenska bondehushållningen växte fram 

när gräs och löv måste samlas in och förvaras i lador.425 Den tidiga 

järnåldern, 500-300 f. Kr är också en tid som är mycket fyndfattig med 

undantag för Gotland som inte alls visar samma tendens utan istället kan 

visa upp gravfält med fynd som knyter an till den tidiga nordtyska 

järnålderskulturen. Tidigare trodde man att fyndfattigdomen kunde för-

klaras med en folkutvandring på grund av det försämrade klimatet, men 

denna förklaring har nu övergetts.  

Förändringen av klimatet finns med i ett par av läroböckerna samt hur 

detta bidrog till att man var tvungen att ta hand om sina djur på ett nytt sätt. 

                                                             
422 Stenberger(1969)  s. 124-125. 
423 Thorén & Åberg (1974) s. 51-53. Dock omnämns inte rikenas enande i Thoren och Åbergs bok; Mårten 

Stenberger (1969) s. 312. 
424 Dahlgren, Bertil (red.), Vår historia. Stadieboken i historia för mellanstadiet. Tredje upplagan (Uppsala 

1975) s. 23. 
425 Stenberger (1969) s. 178-179. 
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Järnet bidrog till att samhället förändrades och denna del av den 

förhistoriska berättelsen fortsätter att höra till kanon i det kulturella minnet 

då den sträcker sig över hela den undersökta perioden. När man hade lärt sig 

att använda myrmalmen för att få fram järn tillverkades ett flertal olika 

verktyg, redskap, vapen och smycken. Tidigare har det framförts hur smeden 

hade en särskild ställning men detta är inte lika tydligt under denna 

period.426 Stenberger nämner inte järnframställningen alls men berättar att 

järnet från början tillverkades av myrmalm vilket också finns med i alla 

läroböcker. Folkvandringstiden omnämns inte i läroböckerna på det sätt 

som den gjordes under förra perioden. 

Liksom under tidigare undersökta perioder läggs tyngdpunkten i läro-

böckerna på vikingatiden. Detta stämmer väl med hur Thorén och Åberg 

inleder kapitlet om just denna period, ”I vikingarnas värld”: 

 
Vikingatiden är kanske den del av vår historia som är mest spännande och 

händelserik. Därför har både vuxna och barn i alla tider tyckt om att läsa om den här 

tiden.427 

 

Läroboksförfattarna har tagit sig an uppgiften att förmedla vikingafärderna 

på lite olika sätt. På samma sätt som under förra perioden förekommer det 

att man berättar om resorna i form av en uppdiktad berättelse.428 Brukligt 

när författarna berättar om vikingatiden är att de skiljer på de svenska 

vikingarna som framförallt reste i österled samt de danska och norska 

vikingarna som främst reste västerut, fokus brukar också ligga på resorna i 

österväg. Salomonsson och Svedelids lärobok skiljer sig här i, då de i en 

mycket lång berättelse berättar om Alriks första resa som går västerut. Resan 

är planerad av Ingvar Kalskalle som tidigare rest både västerut och österut 

till Gårdarike men som nu vill göra ännu en resa västerut, till frankernas 

land.429 Resan västerut får alltså mycket större utrymme i denna bok än vad 

som har varit vanligt. Dock nämns längre fram i texten att de svenska 

vikingarna tog sig ända ner till Turkiet (Särkland) och de norska vikingarna 

reste till Island och Grönland. Några närmare detaljer om dessa resor finns 

inte med.430 Kahnberg, Lindeberg och Andersson beskriver i berättelseform 

hur svenska vikingar reste österut, hur de grundade riken i nuvarande 

Ryssland och hur de även tog tjänst hos kejsaren i Konstantinopel. En bild 

på en runsten från Gripsholm bekräftar dessa resor: 

 
                                                             
426 Thorén & Åberg (1974) s. 29. Övriga författare tar inte upp detta. Salomonsson och Svedelid berättar 

istället hur så gott som alla verktyg och redskap tillverkades på gården under vintern; Anders Salomonsson & 

Olov Svedelid, Vida världen. Historia 1. (1981) s. 28. 
427 Thorén & Åberg (1974) s. 30. 
428 Kahnberg, Lindeberg & Andersson (1976); Salomonsson & Svedelid (1981); Dahlgren (1975). 
429 Salomonsson & Svedelid (1981) s. 4-21. 
430 Salomonsson & Svedelid (1981) s. 28. 
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Tola lät resa denna sten efter sin son Harald, Ingvars broder. 

De for dristigt fjärran efter guld och i österled gav örnen föda. 

De dog söderut i Särkland.431 

 

I läroplanen från 1969 påtalas hur livfulla berättelser om betydelsefulla 

personer är av vikt för att engagera eleverna och detta sker på bästa sätt om 

personligheterna framträder med egna ord och handlingar. Det anses också 

lämpligt att berätta om vårt folks arbete och liv genom tiderna och 

framförallt bör sådana förhållanden som är karaktäristiska för tidsmiljön 

beskrivas. Även bör de händelser som varit mest betydelsefulla för den 

historiska utvecklingen tas upp och utifrån Montelius beskrivning passar 

vikingatiden väl in här, där Nordens söner grundade välden, vilka var av 

största betydelse i Europa.432 

Thorén och Åberg berättar om vikingafärderna utifrån Ibn Fadlans 

nedteckningar. Kahnberg, Lindeberg och Andersson berättar bland annat 

om vikingarnas morgontoalett och visar fynd som gjorts av toalettartiklar 

från denna tid, en kam, en pincett och två örslevar433 Ingen berättar längre 

om hur slaverna bad om hjälp att få ordning i sitt land men Dahlgren 

nämner hur vikingen Rurik enligt en gammal berättelse skall ha grundat 

riket Ryssland. Dahlgren samt Kahnberg, Lindeberg och Andersson berättar 

också om hur svenskarna tog tjänst hos kejsaren som väringar. Detta är två 

berättelser som tidigare fått stort utrymme i läroböckerna. Resorna i 

västerväg som Stenberger liknar vid en kolonisation återfinns i olika grad i 

läroböckerna.434  

Läroboksförfattarna tar upp orsaker som att gårdarna inte räckte till att 

försörja alla och de att yngre sönerna inte fick jord att bruka,435 men det 

fanns också en önskan att uppleva äventyr och bli rik genom handel.436 Det 

var alltså inte bara plundring som var utmärkande för vikingatiden utan 

tiden är också präglad av handel och fredliga kontakter. Ett flertal fynd av 

framförallt silvermynt har gjorts som bekräftar detta.437  

  

                                                             
431 Kahnberg, Lindeberg, Gösta & Andersson (1976) s. 40. 
432 Läroplan för grundskolan 69 (1973)s. 184-185, Montelius (1948) s. 385. 
433 Kahnberg, Lindeberg & Andersson (1976) s. 41. 
434 Dahlgren (Stockholm 1975) s. 19; Kahnberg, Lindeberg & Andersson(1976) s. 44. 
435 Kahnberg, Lindeberg & Andersson (1976) s. 40; Thorén & Åberg (1974) s. 29. 
436 Eklund (1974) s. 22-23. 
437 Kahnberg, Lindeberg & Andersson (1976) s. 45; Salomonson & Svedelid (1981) s. 30. 
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I läroböckerna omnämns tre handelsplatser; Helgö,438 Birka439 och 

Hedeby.440 Intressant är när det gäller Birka att staden nu uteslutande 

diskuteras utifrån handeln och inte alls längre i samband med Ansgar.  

Gemensamt för alla läroboksförfattare är att de berättar om 

vikingaskeppen men inga båtar eller fartyg omnämns före denna period. 

Både Gokstadsskeppet och Osebergsskeppet från Norge representerar 

vikingaskeppet i läroböckerna. Förutom att skeppen i sig berättar mycket om 

skeppstekniken hänvisar också Kahnberg, Lindeberg och Andersson till 

runstenarna, på vilka flera skepp är avbildade.441  

Själva orsakerna till vikingatågen anser Stenberger vara lika outredd som 

varifrån namnet viking egentligen kommer, vilket är en osäkerhet som inte 

stämmer med tidigare forskning där man tycktes vara ganska säker på dessa 

orsaker. Klimatets försämring har diskuterats som en orsak vilken 

Stenberger avfärdar då klimatet på de koloniserade öarna troligen inte varit 

bättre. Däremot menar han är det troligare att anta att det fanns ett behov av 

ny jord att bruka då befolkningen ökade.442   

Vid utgrävningar av Lindisfarne hittades en sten med män avbildade, 

troligen vikingar, som går med höjda svärd och yxor. Stenberger berättar 

flyktigt om detta anfall men visar inte bilden, varken i den kortare eller 

längre upplagan av sina böcker. Bilden finns däremot i två av läroböckerna 

tillsammans med en lärobokstext.443  Överfallet på Holy Island kom att följas 

av flera liknande och Stenberger menar att den aktivitet som utspelades 

västerut främst hade formen av en kolonisation medan handelsintressena 

har varit avgörande i öster. Detta stämmer väl med hur vikingatågen 

skildrats under tidigare perioder. Vår kunskap om svenskarnas vikingafärder 

öster ut baseras på utländska skriftliga källor, fynd av föremål som gjorts i 

Ryssland samt ett antal runstenar. Stenberger berättar om Nestorkrönikan 

och varjagerna som kom över havet och krävde skatt av slaverna, hur de blev 

fördrivna men sedan ombedda att komma tillbaka. Detta menar han, kan 

förklara de svenska fynden som gjorts i Ryssland.444 Ett flertal fynd har 

också gjorts i Sverige som bekräftar en orienthandel.445 I östra Sverige finns 

ett flertal runstenar som berättar om de svenska färderna i österled.  Många 

resor fortsatte sedan genom Ryssland ned till Konstantinopel, där flera 

svenska väringar tog tjänst i som kejsarens livvakter.  
                                                             
438 Thorén & Åberg, Alf (1974) s. 26, 29. 
439 Kahnberg, Lindeberg & Andersson (1976) s. 52; Eklund (1974) s. 31; Salomonsson & Svedelid (1981) s. 22; 

Dahlgren (1975) s. 23. 
440 Kahnberg, Lindeberg & Andersson(1976) s. 52-52; Eklund (1974) s. 31. 
441 Kahnberg, Lindeberg & Andersson (1976) s. 40; Thorén & Åberg (1974) s. 32; Eklund (1974) s. 22; 

Salomonsson & Svedelid har inte med någon hänvisning till källa. Dahlgren (1975) s. 16. 
442 Stenberger (1969) s. 301. 
443 Kahnberg, Lindeberg & Andersson (1976) s. 41-42; Eklund (1974): s. 30. 
444 Stenberger (1969) s. 297-298. 
445 Stenberger (1969) s. 298. 
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Vikingatågen, handeln och skeppen följer det kulturella minnets kanon i 

läroböckerna och vikingatiden har även under denna period störst utrymme 

i läroboksskildringarna. 

Angående gravarna så är det lite otydligt om vilka gravar som hör till 

vilken tid under järnåldern och vikingatiden och de kan tyckas tagna lite ur 

sitt sammanhang då de presenteras i läroböckerna. Det är dock ett varierat 

gravskick som presenteras, den döde kunde brännas och sedan lades askan i 

en urna men ibland lades den döde i ett skepp som sedan tändes på. Ofta 

täcktes graven med en jordhög.446 

Om det var fråga om en rik och mäktig man kunde han också få med sig 

sin häst, hund och andra djur men också sin utrustning. En bild på 

skeppssättningarna vid Badelunda finns med i en av läroböckerna,447 samma 

bild fanns med under förra perioden och i Lindqvist bok. I en annan lärobok 

finns en bild på en kvinnograv från Järvafältet utanför Stockholm och i 

graven hittades flera gravgåvor.448  

Kungshögarna som tidigare omtalats nämns inte längre i läroböckerna, 

inte heller båtgravarna i Vendel. Till läroboksfärfattarnas försvar kan sägas 

att det under järnålder och vikingatid finns ett flertal olika gravskick 

representerade vilket medför svårigheter att enkelt redogöra för dessa i en 

lärobok för yngre barn. Under de två första århundradena under vikinga-

tiden var dock brandgravskicket det mest vanligast förekommande, menar 

Stenberger, för att sedan under vikingatidens slutskede övergå till 

skelettgravar.449 

När läroboksförfattarna nämner runorna är det fortfarande den yngre 

runraden som beskrivs och de följer sålunda kanon i det kulturella minnet.  

Tiohundratalet, skriver Stenberger, är runstensresandets stora tid i 

Sverige även om det också finns åtskilliga stenar från vikingatidens äldre 

del.450 Den nya runraden framträder omkring 800-talet och han menar att 

förenklingen av runraden kan knytas till en förändring av det nordiska 

språket. Två stenar utmärker sig bland de andra och Stenberger menar att 

dessa stenar kan ses som enastående. De är båda från tiden omkring 800. 

Den ena stenen är Sparlösastenen från Salems kyrka i Västergötland och den 

andra, Rökstenen, är från Röks kyrka i Östergötland.451 Av dessa stenar 

omnämns endast Rökstenen av Dalgren men ingen bild visas, däremot finns 

Högbystenen med, både på bild och med översättning. I Eklunds lärobok 

återkommer Gripsholmsstenen som Tola lät resa.452 Två runstenar finns 

                                                             
446 Kahnberg, Lindeberg & Andersson (1976) s. 32-33; Thorén & Åberg (1974) s. 42. 
447 Kahnberg, Lindeberg & Andersson (1976) s. 32-33. 
448 Salomonsson & Svedelid (1981) s. 26. 
449 Stenberger(1969) s. 308. 
450 Stenberger (1969) s. 348. 
451 Stenberger (1969) s. 350-351. 
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med i läroböckerna i anknytning till texterna om runor utan någon 

översättning. I en av läroböckerna finns en bild på en sten i Täby och i texten 

berättas om en sten från Åda i Södermanland.453  

Genus 
Framväxten av den feministiska kritiken inom arkeologin förknippas med 

den samtida jämställdhetsdebatten under 1970-talet och de kvinnorörelser 

som växte fram i västvärlden som en reaktion mot 1960-talets empiriska 

feminism. I arkeologiska framställningar hade kvinnan länge placerats i 

hemmets sfär medan mannen var den som stod för jakt och delaktighet i 

krigföring. Det var denna bekräftelse av de moderna könsmyterna som blev 

en av den feministiska kritikens viktigaste frågor inom arkeologin.454  Under 

1970-talet uppkom behovet av att ta tillvara det specifikt kvinnliga och man 

ansåg att ett kvinnligt perspektiv skulle kunna ge en mer fullständig bild av 

förhistorien. Man pratar då om en gynocentrisk eller särartsfeminism som 

utgick från en allmängiltig och grundläggande kvinnlighet. Ofta gjordes 

generaliseringar som grundades på socialantropologiska och tvärkulturella 

studier där man i resultaten och diskussionerna inte diskuterade de 

kulturella skillnaderna. Reaktioner kom även på detta synsätt och man 

menade att mycket mer än könstillhörighet påverkade kvinnorna i de 

hierarkiska strukturerna. Skillnaderna mellan män och kvinnor såg inte lika 

ut inom alla kulturer.455 En konsekvens av dessa diskussioner blev att de 

tidigare begreppen ”jägarsamhälle”, ”man the hunter” och ”fångst- och 

jaktsamhälle” som definitioner av hela samhällen i vilka man utgick från den 

jagande mannen lämnades. Istället övergick man till termer som ”samlare- 

och jägarsamhällen” och ”Woman the gatherer”.456 Studier av arkeologiskt 

material hade länge varit manscentrerade, och ett resultat av detta var just 

att män dominerat forskarvärlden och både manliga och kvinnliga forskare 

hade utgått från denna manliga modell. Den feministiska kritiken vände sig 

mot det manliga sättet att se på världen och genom att synliggöra både den 

kvinnliga forskaren och kvinnan i förhistorien hoppades man på en 

förändring.457 Ett sätt att synliggöra kvinnan i förhistorien var att förnya 

tillvägagångsättet vid gravundersökningar. Tidigare hade gravarna köns-

                                                             
453 Salomonsson & Svedelid (1981) s. 27. 
454 Olsen (2003) s. 205. 
455 Arwill-Nordbladh (2001) s. 26-27. 
456 Olsen (2003) s. 206; Margaret W. Conkey & Janet Spector, ”Archaeology and the Study of Gender”, 

Journal of Method and Theory 7(1984) 1-38; Margaret R. Ehrenberg, Women in prehistory (Oklahoma 1989) 

s. 50–62.  
457 Olsen (200 ) s. 20 ; Kjersti Schanche. ”Arkeologi og feminisme” K.A. N 8 (1989) s. 13  
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bestämts utifrån gravgåvorna och nu började man, i de fall det var möjligt, 

att se över gamla resultat.458 

Om den första vågens feminism var rösträttskampen, så drog den andra 

vågens feminism in över landet under 1960-talets slut och 70-talets början 

och nu låg tonvikten på befrielse från det stereotypa kontraktet, det 

patriarkala förtrycket. Denna feminism kom från USA och England och fick 

stort fäste bland efterkrigstidens flickor och kvinnor. År 1968 lämnade den 

svenska regeringen en rapport till FN i vilken man ansåg att det måste ske en 

lagändring för att möjliggöra kvinnans ekonomiska självständighet och 

hennes möjligheter att konkurrera på arbetsmarknaden.459 

Stenålder 
I läroböckerna är den traditionella arbetsfördelningen tydlig. Det är inte 

bara i texterna som denna bild förmedlas utan också i bilder, bildtexter och 

uppgifter. Kvinnorna har fått mer plats i framställningarna än tidigare men 

fortfarande är det männen som dominerar. Kvinnorna har, tillsammans med 

barnen, rollen som samlare: 

 
Bär och nötter plockade kvinnorna i skogen. Det vet man, därför att det ligger nötskal 

och kärnor av bär på boplatserna. På våren kunde kvinnorna och barnen samla 

fågelägg, på hösten plockade de vildäpplen. Hunden var det första husdjuret.460   

 

Detta är första gången som hunden nämns i samband med kvinnorna, 

vanligast är att hunden beskrivs i samband med männens jakt. Även i läro-

planen från 1969 uppmärksammas att eleverna bör få ta del av bilder och 

berättelser som belyser vårt folks arbete och liv genom tiderna och framför-

allt sådana förhållanden som är karaktäristiska för tidsmiljön men även nu 

ses även barnens ställning under olika tidsperioder som intressant för 

eleverna.461   

I en bildserie bestående av sex bilder i läroboken av Thorén och Åberg, 

visas fem bilder på män och endast en på en kvinna. Kvinnan bär på en 

kruka medan männen jagar, har fångat fisk, gör en ristning, smider samt ses 

i rollen som krigare.462 På en annan bild från Eklunds lärobok förekommer 

tolv personer varav endast två är kvinnor och resterande är män. En av 

kvinnorna gör ett mönster i en kruka och den andra bearbetar ett skinn. 

                                                             
458 Liv Helga Dommasnes, ”Tanker rundt et program for arkeologisk kvinneforskning”, K.A. N 5 (1987) 3–

26; Olsen (2003) s. 207–208. Tove Hjørungdal. ”En gammal historia: Arkeologins mans- och kvinnogravar” i 

(red.), Ola W. Jensen & Håkan Karlsson Arkeologiska horisonter (Eslöv 1998) s.87-108. 
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460 Kahnberg, Lindeberg & Andersson (1976) s. 13. 
461 Sverige. Skolöverstyrelsen. Läroplan för grundskolan. 2, Supplement: kompletterande anvisningar och 

kommentarer. Orienteringsämnen. Lågstadiet, mellanstadiet (Stockholm 1969) s. 34. 
462 Thorén & Åberg (1974) s. 6. 
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Männen på bilden tillverkar ett redskap, bär en båge och en yxa, skär ett 

äpple, kommer med fisk, har fångat en säl samt skär säd.463  

Norra Sverige syns mer i läroböckerna och hällristningarna vid 

Nämforsen tolkas som ristade av män där de avbildat sig själva, bärande på 

älghuvuden på käppar efter en lyckad jakt. Det kan också ha varit så att 

ristningarna gjordes av männen före jakten för att detta skulle bringa tur. 

Oavsett när de gjordes ses det som självklart att det är män som ligger 

bakom dessa ristningar.464  

Stenberger skriver mycket litet om specifika kvinnliga alternativt manliga 

uppgifter och pratar istället om människorna som grupp, eller olika kultur-

grupper. Den enda gången Stenberger närmar sig några beskrivningar av 

kvinnligt och manligt under stenåldern är vid genomgången av gravar och 

gravgåvor där dock en tydlig syn på vad som ses som kvinnligt respektive 

manligt lyser igenom. Han skriver: 

 
I männens gravar låg deras dyrbaraste, för livets uppehållande och trygghet viktigaste 

ägodelar, tjocknackiga flintyxor, stundom med hålegg, tjocknackiga stenyxor, eleganta 

långsmala pilspetsar av flinta, skiffer eller ben, grova benharpuner, som nyttjats vid 

den viktiga säljakten, fintandade benspetsar för ljustring av större fiskar, utsökt 

arbetade metkrokar av svinbet eller ben. Vildsvinets svängda betar har burits vid 

halsen som smycken eller utmärkelsetecken. Även kvinnan hade någon gång fått en 

yxa med sig i döden, men annars hade hon främst förärats sådana ting som glatt 

hennes ögon i livet, oarbetade bärnstenspärlor eller halsband av genomborrade svin-, 

säl- och hjorttänder. Vid de dödas huvud eller fötter stod ofta ett eller ett par 

lerkärl.465  

 

Ett exempel på en sådan tolkning vilken senare visade sig vara felaktig är den 

grav som hittades av en lantbrukare i Skåne 1939, då han skulle gräva en väg 

ner till vattnet för sina kor. Ett skelett hittades i sittande ställning, 

tillsammans med två artefakter, ett flinteggsspjut och en rörbensmejsel på 

Bäckaskogs slottsmark i Kiaby socken på Barumnäset. Det konstaterades att 

skelettet i graven var av manligt kön och då gravgåvorna antydde att 

personen hade försörjt sig på fiske, fick han namnet ”Fiskaren från Barum”. 

När skelettet undersöktes, konstaterades att det handlade om en liten, klent 

bygd individ, troligen en man, runt 155 cm.466 Att det tyder på att det är en 

man menar Stenberger, framgår av de föremål som lagts ner i graven som 

typiska redskap för en fiskare och jägare.467 I sitt andra, mycket större 

översiktsverk om Sveriges forntid från 1964 är antyder Stenberger 

möjligheten att det kan handla om en kvinna men troligare är att det handlar 

                                                             
463 Eklund (1974) s. 12-13. 
464 Thorén & Åberg (1974) s. 17-18. 
465 Stenberger (1969) s. 60. 
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om en man eller yngling då redskapen förknippas med jakt och fiske.468   

Trots att detta visade sig vara Sveriges äldsta forngrav har den inte fått 

mycket utrymme i läroböckerna. Intressant är också hur Arbman redan 1947 

beskriver det hela omvänt, det handlar enligt honom om en 30-årig kvinna 

eller möjligen en klent bygd man.469  Skelettet flyttades till Statens historiska 

museum och har ingått i deras utställning om stenåldern sedan 1943, men 

när utställningen skulle byggas om och skelettet tillfälligt magasineras fick 

museets osteolog, Nils-Gustaf Gejvall tillfälle att göra en ny undersökning av 

det. Det han upptäckte var att det inte alls rörde sig om en man utan att det 

kunde konstateras att det var en kvinna som hade begravts, en kvinna som 

dessutom hade fött flera barn.470 Den nya tolkningen förmedlas i läroboken 

av Thorén och Åberg från 1974, där man dessutom uppmärksammar 

gravgåvorna genom att fråga eleven om varför hon han ha fått dessa redskap 

med sig i graven?471 Den nya undersökningen som genomfördes av Gejvall 

gör att den gamla tolkningen där skelettet beskrivs som manligt nu helt kan 

avskrivas och förpassas i läroböckerna till den aktiva glömskan där man 

avsiktligt och medvetet tar avstånd från en tolkning. Hos läromedels-

författarna upprätthålls dock kanon i det kulturella minnet i den sedan länge 

etablerade arbetsfördelningen av typiska kvinnliga och manliga uppgifter, 

där kvinnorna befinner sig nära hemmet och männen jagar eller fiskar.  

Bronsålder 
Eklund stannar upp vid klädedräkten och beskriver kortfattat kvinnans 

kläder så som den tidigare Egtvedsflickans kläder från Jylland. Eklund 

beskriver det som en kofta trots att det snarare handlar om en tröja. 

Intressant är illustrationen som visar en bronsåldersby. Här finns ett flertal 

män avbildade, alla aktiva på något sätt: som bronsgjutare, vid dekorering av 

ett bronsföremål, i åkerbruket, en man hugger ner ett träd och en annan 

blåser i en lur och ytterligare en gör ristningar på en stenhäll. I bakgrunden 

är ett flertal män ute i en båt och ett par barn leker, en hjort eller en ren 

hänger i ett träd och visar på jakt. Kvinnorna då? Tre kvinnor finns med på 

bilden. Två kvinnor sitter avslappnat tillsammans och tittar ut över sjön med 

håruppsättningar som var vanliga under bronsåldern. Den tredje kvinnan 

visas rakt framifrån där hon i en kort kjol och tröja liknande Egtvedflickans 

kläder med båda armarna uppåtsträckta kammar sig eller gör en hår-

uppsättning. Om halsen har hon det som av Eklund beskrivs som en vacker 

halsring som bars av storböndernas hustrur. Klädseln har dock tidigare i den 

arkeologiska litteraturen förknippats med unga flickor. Uppmärksammandet 
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av klädedräkten hör till det kulturella minnets kanon. Männen visas alltså 

som de drivande i byn och kvinnorna som påtagligt passiva. Vidare visas 

bilder på en bronsgjutares verkstad och en man som plogar med hjälp av två 

oxar och en vass trädgren.472 Kahnberg, Lindeberg och Andersson visar 

istället en hällristning från Tanum där en man plöjer med två oxar och åder, 

en enkel plog av trä.473 I denna lärobok omnämns inte kvinnorna alls, inte 

ens deras klädedräkt som vanligtvis får åtminstone något utrymme. Istället 

visas hur det kan ha sett ut hos bronsgjutaren, den så kallade kungagraven i 

Kivik samt visas en bild på en mansdräkt från bronsåldern.474  

Stenberger berättar om både männens och kvinnornas kläder och dekora-

tioner. Både män och kvinnor bar en dolk vid bältet samt en kam av brons 

eller horn.475 Han beskriver dock inte kvinnans kläder i samma utsträckning 

som tidigare arkeologer men väl omnämner han de betydelsefulla 

smyckedepåerna.476  

Järnålder och vikingatid 
Läroboksförfattarna berättar om hur männen skötte det mesta av arbetet på 

åkern, jagade och fiskade och vaktade boskapen medan kvinnorna skötte det 

som hade med hushållet att göra. De höll rent, lagade mat, vävde, sydde och 

såg till elden, men de hade också hand om arbetet i ladugården.477 Husfrun 

hade också nycklar till gårdens olika hus i ett band runt midjan.478 I en av 

läroböckerna understryks att trots att det fanns saker som kvinnorna inte 

kunde lägga sig i, så hade de mycket att säga till om när det gällde gårdens 

skötsel. Detta var minst lika viktigt som att hämta hem rikedomar på 

vikingafärder.479 Detta stämmer väl med läroplanen från 1980 som tydligt 

förespråkar jämställdhet mellan kvinnor och män. 

När det var mycket att göra på åkern hjälptes män och kvinnor åt med 

arbetet. Och när männen var ute på vikingafärder tog kvinnorna över 

ansvaret för hela gården med hjälp av trälarna.480 Dock hade ju inte alla 

trälar och om trälkvinnor och fattiga kvinnor vet vi mycket lite, skriver 

Eklund. Denna reflektion är ovanlig i läroböckerna som framförallt visar en 

bild av ett standardiserat vikingasamhälle, där alla män är ute på 
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vikingafärder och där kvinnorna trots att de är underlägsna männen har 

mycket att säga till om i hemmen.  

 
Kvinnorna hade det gemensamt att de inte var jämställda med männen. Det var 

männen som bestämde det mesta. Man ville ha många söner, eftersom män ansågs 

värdefullare än kvinnor. Det hände att nyfödda barn sattes ut i skogen för att dö.481   

 

En liknande framställning av husbondens makt över liv återger Dahlgren. 

Han berättar om hur en husbonde planerar att få en jämn fördelning mellan 

kvinnliga och manliga trälar genom att sätta ut alla nyfödda trälflickor en tid 

framöver.482 Detta stämmer inte riktigt med tidigare berättelser om hus-

bondens makt över familjen. Det har då inte handlat enbart om flickebarn 

utan om barn överhuvudtaget. Beskrivningen om husbondens plats längs 

ena långväggen hänger fortfarande med, men bara i en av läroböckerna.483 

Om trälarna berättas som tidigare att de på samma sätt som boskapen var 

husbondens egendom och i Eklunds lärobok tillägnas för första gången 

trälarna ett eget delkapitel, där han berättar om hur de helt stod utanför 

lagen och inte hade några rättigheter.484  

Tidigare var det vanligt att berätta om framförallt männens egenskaper 

och pojkarnas uppfostran men under denna period är dessa inte lika tydligt 

uttalade. Däremot antyds dessa egenskaper i olika berättelser. Under en 

vikingafärd berättas hur pojken Alrik frös så att han hackade tänder, men att 

han hellre skulle dö än klaga, då det var något helt otänkbart.485 I en annan 

lärobok berättas hur det ofta blev slagsmål mellan männen då det hölls fester 

varvid kvinnorna ofta fick ta hand om sina skadade män och hjälpa dem 

hem. Om blodshämnden som tidigare varit vanligt förekommande i 

läroböckerna berättar endast Kahnberg, Lindeberg och Andersson samt 

Dahlgren.486 

Några små kvinnofigurer, eventuellt amuletter, ger detaljer om den 

vikingatida kvinnans dräkt och hennes smycken.487 Det är med all sanno-

likhet dessa kvinnofigurer som Kahnberg, Lindeberg och Andersson samt 

Dahlberg visar med en bild för att tydligare visa kvinnans klädsel.488 Grav-

fynd i manliga gravar i form av kläder, vapen och verktyg har också gett 

information om männens kläder och personliga tillhörigheter. 
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Stenberger berättar om kvinnans smycken och männens vapen som har 

hittats i gravarna från vikingatiden men menar att alla kvinnor och män 

vanligen begravdes med en kniv. Man har också i kvinnogravarna hittat 

nycklar i kedjor som har hängt från bältet på vänster sida eller fäst i dräkten i 

en sölja.489 Sagorna i den arkeologiska litteraturen tycks få mindre och 

mindre plats och vikingatiden analyseras främst utifrån de arkeologiska 

fynden även om de båda källorna vid behov kompletterar varandra.  

Det talas inte lägre om samhällsklasser men däremot påtalas skillnaden 

mellan människor i det att det fanns fria och att det fanns trälar och därmed 

hör denna förståelse av det förhistoriska samhället till det kulturella minnets 

kanon. Däremot är det inte så tydligt uttalat i läroböckerna att alla inte hade 

trälar. Det är alltså främst en berättelse om de människorna i samhället med 

hög status, de rika människorna men också framförallt männens berättelse. 

Arbetsfördelningen följer även den kanon men det finns nu en vilja att 

framställa de kvinnliga arbetsuppgifterna som jämställda med männens, 

något som ligger i linje med läroplanerna, framförallt läroplanen från 1980. 

Period 4 (1988-2010): Individualitet och jämställdhet 
Kritiken av den processuella arkeologin bestod enligt Olsen i att anhängarna 

av den postprocessuella strömningen inte ansåg att det arkeologiska 

materialet kunde ses som en direkt avspegling av mänskligt beteende. De 

reagerade mot det processuella logiska vetenskapsidealet och menade istället 

att arkeologin var en hermeneutisk och tolkande vetenskap och det var 

omöjligt att uppnå en sanning. Vidare ansågs att det inte gick att tala om 

arkeologin som objektiv och värdefri eftersom den är så integrerad i det nu-

tida samhället och de politiska värderingar som präglar det. Dessutom 

ansågs också att den enskilda individens roll i samhället behövde synlig-

göras.490 

Under 1990-talet fick den postprocessuella arkeologin en starkare 

ställning och från mitten av 1990-talet kan denna forskningsinriktning anses 

vara etablerad i Sverige.491 Gränserna mellan den processuella och den post-

processuella arkeologin var dock inte helt klara och flera arkeologer som 

tidigt inspirerades av de postprocessuella tankarna var fortfarande rotade i 

den processuella arkeologin.492 Det går dock inte att se en gemensam in-

riktning eller teoretiskt perspektiv för denna nya inriktning utan istället talas 

om ett postprocessuellt paraply under vilket flera olika inriktningar ryms, 

bland annat kritisk arkeologi, tolkande arkeologi, genusarkeologi, 

                                                             
489 Stenberger (1969) s. 316-317. 
490 Olsen (2003) s. 52-53. 
491 Cassel (2008) s. 240, 242. 
492 Cassel (2008) s. 234. 
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feministisk arkeologi och queer-arkeologi.493 Gemensamt är att inspiration 

många gånger hämtas hos discipliner inom humaniora och samhälls-

vetenskap.  

Det undersökta materialet för denna period består av sju läroböcker och 

två läroplaner är gällande under perioden, läroplanen för grundskolan 1980 

samt 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet. 

Berättelsen som kulturellt minne 
Det finns en tydlig samstämmighet mellan läroplanen från 1994 och 

lärobokstexterna från denna period som sträcker sig över de båda kate-

gorierna. Läroplanen från 1994 är tydligt förankrad i en demokratisk grund 

och skolan förväntas förmedla och gestalta alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta. 

Det finns förväntningar att skolan ska stärka elevernas förmåga att förstå de 

värden som ligger i den kulturella mångfald som har uppkommit i samband 

med en ökad rörlighet över nationsgränserna samt förmågan att sätta sig in i 

andra människors värderingar. Vidare ska skolan överföra grundläggande 

värden och förbereda eleverna för framtiden så att de kan leva och verka i 

samhället. Skolan ska också och förmedla kunskaper som utgör en 

gemensam referensram.494  

 Genom att anlägga ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en 

beredskap för framtiden och ett dynamiskt tänkande. Ämnet historia ska 

utveckla elevernas förmåga att se sig själva som en del i den historiska 

utvecklingen och de ska kunna leva sig in i gångna tider och förstå de 

förutsättningar som funnits för män, kvinnor och barn i olika kulturer och 

samhällsklasser. Historieämnet ska vidare bidra till att eleverna utvecklar ett 

interkulturellt perspektiv samt en kulturell identitet utifrån det kulturarv 

som förs vidare mellan generationerna. 

I läroplanen från 1994 finns ett antal mål som eleverna ska sträva mot i 

historieämnet och ämnet utgår från det som format den personliga och 

kollektiva identiteten. Epoker, händelser och personer ska sättas in i sitt 

historiska sammanhang och människors liv och vardag ska uppmärk-

sammas. Familjen har en framträdande roll i lärobokstexterna och även om 

inte samhällsklasser diskuteras i texterna framkommer det mer än tidigare 

hur villkoren för män, kvinnor och barn samt olika samhällsgrupper har 

påverkats under olika historiska perioder. Detta ligger i linje med läroplanen 

och händelser och personer sätts in i sitt historiska sammanhang och 

därmed uppmärksammas människors liv och vardag. Kunskap om hur 

kvinnor, män och barn har levt under den nordiska förhistorien gör det 

                                                             
493 Olsen (2003) s. 51; Cassel (2008) s. 242. 
494 Utbildningsdepartementet. Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga 

skolformerna: Lpo 94: Lpf 94. (Stockholm 1994) s. 5-7. 



 

100 

också möjligt för eleven att göra jämförelser med hur de har levt på andra 

platser och tider.495 Skolan har dessutom ett ansvar för att motverka 

traditionella könsmönster.496  

Stenålder 
Läroboksförfattarna berättar om hur människor vandrade in i Sverige när 

isen hade smält undan. De hade vandrat efter djuren på jakt efter mat. I Lars 

Hildingsson och Ingrid Åsgårds lärobok görs jämförelser med dagens Afrika. 

Utan kläder och eld menar de, hade det varit omöjligt att leva i Sverige, så 

långt från det varma Afrika.497 Generellt har läroboksförfattarna ett fokus på 

familjen. Hildingsson och Åsgård samt Cecilia Lidström Holmberg berättar 

om hur människor levde i mindre grupper och hur de några gånger om året 

samlades i större flockar eller stammar.498   

 
En gång varje vinter samlades flera flockar till ett stort möte. Folk kom vandrande 

från alla håll för att äta och dricka, sjunga och dansa. Några gifte sig och andra bytte 

saker med varandra. I eldens sken berättade de om spännande och viktiga saker som 

hade hänt under året som gått.499   

 

Boplatser som av läromedelsförfattarna nämns från stenåldern är just 

Skateholm och Segebro men också grottorna i Kullaberg i Skåne.500 

Övergången till jordbruksekonomi uppmärksammas mindre än tidigare i 

läroböckerna och förändringen framstår mer som en naturlig utveckling av 

samhället. Stina Andersson och Elisabeth Ivansson samt Hildingsson och 

Åsgård menar att man redan 6000 f. Kr, började odla och hålla sig med kor, 

grisar, får och getter.501 I samband med bofastheten uppkom nya bekymmer. 

Andersson och Ivansson beskriver hur bonden måste försvara sitt område 

mot rövare och att det till och med kunde bli krig.502 En av läroböckerna tar 

upp människorov och människooffer men gör det mycket förenklat och i 

form av en saga där det svåra ämnet inte på något sätt problematiseras.503 

                                                             
495 Skolverket. Grundskolan: Kursplaner och betygskriterier: förordning (SKOLFS 2000:135) om 

kursplaner för grundskolan: Skolverkets föreskrifter (2000:141) om betygskriterier för grundskolans 

ämnen. Andra reviderade upplagan (2008). Stockholm 2008) s. 78-81. 
496 Utbildningsdepartementet. Lpo. 94 (1994) s. 6 
497 Lars Hildingson & Ingrid Åsgård. Levande historia årskurs 4 (Stockholm 1990) s. 6. 
498 Hildingson & Åsgård (1990) s. 11; Cecilia Lidström Holmberg. Forntidsboken. Andra tryckningen 

(Stockholm 1995) s. 35. 
499 Lidström Holmberg (1995) s. 35. 
500 Hildingson & Åsgård (1990); Torsten Eklund, Karl-Gustav Thorén & Alf Åberg, Alf. Nya Ur folkens liv: 

Historia för mellanstadiet. 1-3, Stadiebok (Stockholm 1985). 
501 Stina Andersson & Elisabeth Ivansson, Boken om historia 1 (Stockholm 2007) s. 62; Hildingson & 

Åsgård(1990) s. 16. 
502 Andersson & Ivansson (2007) s. 63. 
503 Göran Körner, Göran (red.) Historia: 1-3 Forntiden. Grundbok (Stockholm 2000) s. 20-21. 
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Om megalitgravarna skrivs det överlag mycket litet, det är endast en av 

läroböckerna som förklarar dessa närmare.504 

Läroboksförfattarnas skildringar av hur människorna samlades i större 

grupper överensstämmer med den arkeologiska forskningen. Burenhult 

menar att människorna troligen levde i mindre grupper under sommar-

halvåret men att de samlades i större stammar under vinterhalvåret. Under 

dessa perioder kunde man bland annat byta varor med varandra och ingå 

äktenskapsförbindelser.505 Flera undersökningar som gjordes under 1970-

talet, bland annat i Ageröd, Segebro, Skateholm och i östra Mellansverige, 

har bidragit till en förståelse för fångstfolkens ekonomi.506 

Det jordbruksekonomiska inslaget, menar han, har introducerades i södra 

Skandinavium omkring 4000 f. Kr. Detta stämmer inte med läroboks-

författarnas uppfattning om 6000 f. Kr. Uroxen kan dock mycket väl ha 

domesticerats långt innan detta då den levde vild i Europa medan får och 

getter som inte levde här, sannolikt har förts in från Främre Orienten.507  

Burenhult medger att det sedan länge varit en omtvistad fråga på vilket sätt 

jordbruket har introducerats i Europa. Han anser att det är sannolikt att den 

nya ekonomin har förts in i området av nyinflyttade befolkningselement men 

att det skulle handla om hela samhällen som trängde undan de mesolitiska 

fångstfolken menar han är starkt överdriven. Han menar vidare att det kan 

ifrågasättas om det någonsin skett en invandring av bönder till Norden.  

Troligen har det istället handlat om en succesiv förändring av fångst-

samhällenas ekonomi och att människorna är aktiva i denna förändring 

redan innan livsformen kan ses som fullt etablerad i Norden. Människorna i 

Norden hade också redan innan den neolitiska livsformen etablerades här, 

intensiva kontakter med bondesamhällen på kontinenten och troligt är att de 

har de har påverkats av dessa influenser.508 

Läroboksförfattarna skriver mycket litet om megalitgravarna trots att 

dessa enligt Burenhult säger mycket om tidsperioden då han ser dem som ett 

tecken på stora gemensamma samhällsinsatser där en tydlig organisation 

varit nödvändig. Dessa gravar menar han vidare växer fram i en redan 

etablerad bondeekonomi och spridningen av dem är begränsad till områden 

som är tätt befolkade.509 Precis som läroboksförfattarna beskriver, upp-

kommer det under bondestenåldern ett behov av att försvara sina ägodelar, 

områden och djur på ett sätt som inte varit vanligt under fångstsamhällenas 

tid. Burenhult jämför igen med etnografiskt material som understryker hur 

stridshandlingar är ovanliga inom fångstsamhällen medan de är vanligare i 

                                                             
504 Lidström Holmberg (1995). 
505 Göran Burenhut. Länkar till vår forntid: En introduktion i Sveriges arkeologi (Stockholm, 1988) s. 61. 
506 Burenhult (1988) s. 45-46. 
507 Burenhult (1988) s. 62-63. 
508 Burenhult (1988)s. 65. 
509 Burenhult (1988) s. 74-75. 
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agrara samhällen.510 Liksom under tidigare perioder behandlas de första 

människornas invandring i landet och här följs det kulturella minnets kanon 

men nu med en tydligare fokusering på familjen än tidigare. 

Bronsålder  
Bronsåldern har jämfört med tidigare, fått lite större utrymme i läroboks-

texterna, men fortfarande är framställningen spretig. Få fyndplatser 

omnämns i läroböckerna och det finns inte heller någon plats eller några 

fynd som återges av flera läroboksförfattare. De berättar dock om bronsens 

betydelse och tillverkning och de beskriver hur den nya metallen kan synlig-

göra social status i gravgåvorna och följer därmed det kulturella minnets 

kanon.511  

 
Bronsen var dyr. Bara rika människor hade råd att använda metallen. Hos dem var de 

finaste grytorna av brons. De rika åt med bronsskedar och öste upp soppa med en slev 

av brons. Vanligt folk åt med skedar av ben eller trä. De skar med flintknivar och 

deras grytor var av bränd lera. 512 

 

Övriga läroboksförfattare är lite mer försiktigare i sina beskrivningar även 

om de är överens om att bronsen inte var för alla. Varuutbytet beskrivs av 

läroboksförfattarna i olika grad och detaljrikedom. Lidström Holmberg ger 

den, med den arkeologiska forskningen, mest överensstämmande bilden av 

varornas väg till Norden, medan övriga ger en mer förenklad förklaring.513  

Den bild som ges av Hildingson och Åsgård om att befolkningsökningen 

under bronsåldern ledde till strider mellan människorna stämmer inte 

överens med Burenhults framställning och han menar istället att den yngre 

bronsåldern framstår som en fredlig tid till skillnad från situationen på 

kontinenten. Befolkningsökningen som tvingade fram en omläggning av 

jordbruksproduktionen med bland annat reglerad betesgång, hägnader och 

uppstallning av djuren hör framförallt till den tidiga järnåldern och beskrivs 

endast i liten omfattning.514  

Bronssköldarna från Fröslunda på Kållandsö vilka hittades av en 

lantbrukare 1985 omnämns med två bilder och bildtexter av Hildingson och 

Åsgård och bilderna är exakt desamma som finns med i Burenhults bok. 

Fyndet redovisas även av Lidström Holmberg i lärobokstexten.515 Bild-

texterna i Hildingson och Åsgårds lärobok beskriver hur sköldarna inte har 

använts i strid då de var mycket tunna. Troligen har de 14 sköldarna offrats 

                                                             
510 Burenhult (1988) s. 63. 
511 Alla de undersökta läroböckerna utom i Eklund, Thorén & Åbergs lärobok. 
512 Hildingson & Åsgård (1990) s. 19. 
513 Lidström Holmberg (1995) s. 66. Eklund, Thorén & Åberg nämner inte utbytet alls. 
514 Burenhult (1988) s. 11, Hildingson & Åsgård (1990) s. 65. 
515 Lidström Holmberg (1995)  s. 69. 
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till gudarna av rika stormän vilket Ulf Erik Hagerberg berättar om i en 

artikel om depåfyndet i Burenhults bok.516 Hällristningarna som är så 

typiska för bronsåldern omnämns inte i alla läroböcker trots att dessa fått 

stort utrymme av Burenhult. Det är Lidström Holmberg som ger den mest 

beskrivande framställningen av hällristningarna och som exempel finns både 

Nämforsen i Ångermanland och Vitlycke i Tanum. Att hällristningarna inte 

syns mer i lärobokstexterna är förvånande, då de utgör en sådan stor källa 

till förståelse av bronsåldersmänniskornas liv. 

Skeppssättningarna nämns både av Burenhult och av Lidström Holmberg. 

Sjöfarten var betydelsefull under bronsåldern och skeppsgravarna kan 

möjligen tillhöra människor som varit framträdande inom detta område.517  

Många av läroböckerna innehåller berättelser av olika slag men berättelserna 

i Göran Körners lärobok är de mest fantasifulla och liknar ibland gamla 

folksagor.518 

I Lidström Holmbergs lärobok beskrivs svårigheten med att ta sig fram på 

vägarna då de ofta var fulla av hål, vilket överensstämmer med Burenhults 

beskrivningar.519  

Att bronsen var en statusmarkör menar Burenhult framförallt tydliggörs i 

gravmaterialet och i depåfynden. De rika och mest inflytelserika familjerna 

har också kunnat organisera resandet av storhögar. Däremot finns inga stor-

gårdar eller palats som tyder på att det funnits stora ekonomiska skillnader 

under den nordiska bronsåldern. De sociala skillnaderna ligger främst i 

ceremoniella företeelser, fördelning av rättigheter och skyldigheter och 

kontroll över varucirkulation.520     

Varuutbytet har inte, som det ofta beskrivits, varit en handel med 

etablerade köpmän och långväga direkta transporter, utan mer troligt är att 

det varit en varuutväxling där föremålen har vandrat mellan många mellan-

händer. Detta stärks av att de stora depå- och offerfynden som gjorts, vilka 

består av föremål från många olika ursprungsområden.521   

Järnålder och vikingatid 
Vid en jämförelse med tidigare perioder så är den här perioden spretigare 

vad gäller fynd, fyndplatser och berättelser men gemensamt för alla 

läroboksförfattare är ett ökat intresse för den vanliga människan. 

Beskrivningarna av de enskilda människornas utsatthet och liv har fått ett 

ökat utrymme, samtidigt som flera andra berättelser helt har fallit bort. Det 

                                                             
516 Ulf Erik Hagerberg, ”Ett unikt depåfynd från Fröslunda vid Vänern, i Burenhult(red.) Länkar till vår 

forntid: En introduktion i Sveriges arkeologi (1988) s. 114; Hildingson & Åsgård (1990) s. 20-21. 
517 Burenhult (1988) s. 120; Lidström Holmberg (1994) s. 68. 
518 Körner (2000) s. 36-37. 
519 Lidström Holmberg (1995) s. 65; Burenhult (1988) s. 117. 
520 Burenhult (1988) s. 105. 
521 Burenhult (1988) s. 101. 
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är svårt att få en samstämmig bild då det endast finns några få berättelser 

som återkommer i flera läroböcker och dessa berättelser ofta skildras med 

olika detaljer. Exempel på sådana detaljer är bönen som bads i klostren ”För 

nordmännens raseri bevare oss…”522 endast finns med i två av läroböckerna 

och i endast en lärobok finns de nedgrävda skatterna,523 betalning med hjälp 

av silverringar,524 funna döda kroppar i mossar525 samt klimat-

försämringen.526 I en av läroböckerna förekommer runstenarna under 

kapitlet om järnåldern och förknippas inte med vikingatiden, dock står det i 

texten att de blev vanliga under vikingatiden.527  

Rikets enande som tidigare haft en tydlig plats inom vikingatiden faller nu 

utanför denna tidsperiod och behandlas i stället främst under kapitlet om 

medeltiden. Två av läroböckerna berättar fortfarande om detta men texterna 

är rejält nerkortade och anknytningen till Ingjald Illråde vars historia har 

följt med läroböckerna hela vägen fram tills nu försvinner härmed helt och 

faller i passiv glömska. En kortare beskrivning av rikets bildande ges bland 

annat av Körner som också berättar om Harald Blåtand i Danmark: 

 
Mot slutet av vikingatiden valdes några av småkungarna till kung i flera landskap. 

Och så småningom slogs landskapet ihop och bildade ett rike. På så sätt uppkom 

Danmark, Norge och Sverige.528 

 

Även Åsa Lennartsson och Jan Sundström berättar om hur Sverige var 

uppdelat i flera självständiga landskap men hur Danmark var det mäktigaste 

riket i Norden. Det fanns dock en kung i Sverige, skriver de, men han var inte 

särskilt mäktig. Kanon baseras på urval, värde och varaktighet och byts inte 

ut när nya generationer tar vid men däremot kan det omtolkas. I detta fall 

har berättelsen om rikets uppkomst ingått i det kulturella minnet som berör 

förhistoria under lång tid men tycks nu istället ha förflyttats till läro-

böckernas texter om medeltiden. Rikets enande har alltså inte försvunnit 

från undervisningen utan har satts in i ett nytt sammanhang. Detta betyder 

att berättelsen om rikets grundande tillhör historieundervisningens kanon, 

men att det inte längre ingår i berättelsen som kulturellt minne som berör 

den förhistoriska tiden. Överlag märks hur det under denna period i 

läroböckerna finns en stor spridning av fynd och berättelser. Läroboks-

författarna använder sig av det enorma arkiv som den arkeologiska 

                                                             
522 Eklund, Thorén & Åberg (1988) s. 17, 24; Åsa Lennartsson & Jan Sundström. Historia: Vikingatid, 

medeltid, Grundbok. Sjätte tryckningen(Stockholm 2003) s. 6, 9. 
523 Andersson & Ivansson (2007)  s. 84. 
524 Andersson & Ivansson (2007) s.84. 
525 Lidström Holmberg (1995) s. 88. 
526 Eklund, Thorén & Åberg (1988)  s. 14. 
527 Körner (2000) s. 57. 
528 Göran Körner. Historia: Från vikingarna till Gustav III. Grundbok. Andra tryckningen (Stockholm 

2006) s. 32.  
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forskningen utgör och plockar fritt ur detta, vilket gör att samstämmigheten 

inte är så tydlig som tidigare. Detta kan också medföra att berättelsen om 

rikenas uppkomst återkommer i senare läroböcker. 

Alla läroböcker börjar dock med att beskriva järnet som blev så 

betydelsefullt för nordborna samt tillverkningen av järnet av järnsmederna 

vilket följer kanon.529 Den tidiga järnåldern beskrivs flyktigt av de flesta 

läroboksförfattare och slås ofta ihop med vikingatiden, vilken är den period 

som får störst utrymme i texterna. I äldre läroböcker har det som varit 

utmärkande för den tidiga järnåldern beskrivits tydligare. 

Folkvandringstiden omnämns endast i en av läroböckerna och det handlar 

då om folkvandringstiden i Europa samt pesten och de oroligheter som 

utspelades här, utan direkt koppling till Norden. I två av läroböckerna visas 

bilder på Eketorps borg på Öland som exempel på byggnader från denna 

tid.530  

I alla läroböcker kan vi läsa om vikingatidens bostäder, men bara i 

Lidström Holmbergs lärobok visas en bild på själva byggnaden som går att 

koppla till arkeologiska rekonstruktioner. I Eklunds lärobok berättas hur det 

under vikingatiden var varmare än under den fuktiga och kalla järnåldern 

och att åkrarna därför gav bättre skördar. Men det kunde ändå vara ont om 

mat i perioder och därför måste man torka och röka eller salta maten för att 

kunna bevara den längre.531 Andersson och Ivansson berättar om hur 

arkeologer har hittat frysgropar med matrester kvar i Ryssland som var 

15000 år gamla. 

Tidigare har man ansett att Norden i hög grad påverkades av och drogs in 

i folkvandringarna och att man till och med varit delaktig i de krigiska 

aktiviteter som utspelades på kontinenten. Det är dessa tolkningar som gett 

perioden sitt namn och man såg nedgrävda skatter, ödelagda bygder samt 

fornborgar som ett bevis för detta. Om de många skatter som hittats och som 

kan dateras till folkvandringstid finns ingen information i läroböckerna. När 

det gäller fornborgarna har nya undersökningar visat att de är långt mycket 

äldre och att andra förklaringar kan ligga bakom de många nedgrävda 

skatterna. Burenhult menar att ett lämpligare namn på perioden mellan 

400-800 talet i Norden skulle kunna vara äldre och yngre germansk 

järnålder då den germanska kulturframväxten är utmärkande.532 Eketorp, 

menar Burenhult skiljer sig dock från många andra fornborgar i det att detta 

är en fortifikationsanläggning som under lång tid var en befäst, permanent 

by. Den är också mer avancerad än fornborgarna i allmänhet är i Sverige.533 

                                                             
529 Eklund, Thorén & Åberg (1988) s. 14-15; Hildingson & Åsgård (1990) s. 22; Lidström Holmberg (1995) s. 

74-77; Andersson & Ivansson (2007) s. 66-67. 
530 Eklund & Thorén & Åberg (1988) s. 14; Lidström Holmberg (1994) s. 83. 
531 Eklund & Thorén(1988):24; Andersson & Ivansson (2007) s. 82. 
532 Burenhult, (1988) s. 156. 
533 Burenhult (1988) s. 176. 
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Gravarna har fortfarande förhållandevis litet utrymme i läroböckerna. I 

Lidström Holmbergs lärobok berättas hur människorna under järnåldern 

fortsatte att bränna sina döda men att de också brände den dödes gravgåvor 

på samma bål. Eventuellt lades stenar ovanpå som formades till cirklar eller 

fyrkanter men en del gravar täcktes också av högar. Som exempel ges 

Uppsala Högar som också finns med på bild.534 I samma bok berättas om 

mannen från Valsgärde som begravdes i en roddbåt och i slutet av boken 

finns en översikt över tre olika gravtyper från järnåldern.535 I tre av 

läroböckerna omnämns den rika Osebergsgraven med två kvinnoskelett men 

i övrigt diskuteras inte gravskicken under järnålder och vikingatid.536 I 

Körners lärobok berättas hur alla döda brändes och hur särskilt hövdingarna 

fick högtidliga begravningar. Hövdingarna fick också med sig sin hund och 

häst men ingen specifik fyndplats omnämns. Ett exempel på hur en grav 

kunde se ut var skeppssättningarna och en bild visas på Ales stenar.537 

Burenhult diskuterar gravarna och utvecklingen av dessa under järnålder 

och vikingatid i ett särskilt kapitel, och en av bilderna visar skepps-

sättningarna vid Anundshög i Västmanland vilka också finns med i Lidström 

Holmbergs lärobok. 

I Lidström Holmbergs lärobok ses vikingarna framförallt som 

handelsmän medan den dubbla rollen som både handelsmän och plundrare 

är tydligare hos övriga författare där alla berättar om det första kända 

vikingaöverfallet i Lindisfarne år 793. Alla läroboksförfattare berättar om 

hur vikingar från Danmark och Norge reste väster ut med syfte att plundra 

och kolonisera nya områden medan svenskarnas resor öster ut mer hade 

formen av handelsresor i kombination med plundringståg. Denna 

beskrivning följer väl den beskrivning som tidigare gjorts och hör därmed till 

det kulturella minnets kanon. Berättelsen om hur Rurik grundade det ryska 

riket finns inte längre representerad i läroböckerna och faller under denna 

period i passiv glömska. Kvar finns däremot berättelsen om vikingar som 

stannade kvar i Konstantinopel och tog tjänst som kejsarens livvakter eller 

soldater och hur dessa män kallades väringar.538    

I alla läroböckerna berättas också om hur vikingar mötte arabiska 

handelsmän och bytte varor med dem. När det gäller handelsstäder i Norden 

så har Birka en särställning ända fram tills Sigtuna byggs upp och tar över. 

Birka beskrivs nu för sin funktion som handelsstad och Ansgar förknippas 

istället med Sveriges kristnande. Läroböckernas beskrivning av staden 

                                                             
534 Lidström Holmberg (1995) s. 84. 
535 Lidström Holmberg (1995) s. 89, 92. 
536 Hildingson & Åsgård (1990) s. 35; Lidström Holmberg (1994) s. 85; Andersson & Ivansson (2007) s. 79 
537 Körner (2000) s. 66-67. 
538 Andersson & Ivansson (2007) s. 99; Eklund, Thorén & Åberg (1988) s. 20; Lennartsson & Sundström 

(2003) s. 27. 
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stämmer ganska väl med den som Burenhult ger. Andra städer som 

läroboksförfattarna omnämner är Hedeby, Ribe och Sigtuna. 

Tidigare har man trott, menar Burenhult, att Birka fungerade som en 

punkt mellan öst och väst och som var betydelsefull i den internationella 

handeln, men detta har visat sig vara felaktigt. Birka fungerade främst som 

en förhållandevis ganska lokal marknad. Troligen har dock vinter-

marknaderna varit viktiga, då tunga varor som järn, pälsverk och älghorn 

kunde transporteras över isarna till staden. I Birka magasinerades sedan 

dessa varor för att under sommaren föras till kontinenten över handelsstäder 

som bland annat Hedeby. Som betalning för dessa handelsprodukter har 

Birkaköpmännen fått lyxartiklar som har hittats i de rika gravarna. Den 

internationella handeln har troligen varit begränsad och framförallt berört 

varor som varit lätta att transportera så som silver, salt, siden, svärdsklingor 

och slavar.539  

Burenhult redogör för de skriftliga källor som förekommer under 

järnåldern och som kan ses som komplement till det arkeologiska 

materialet.540 Flera av dessa författare har förekommit i läroböckerna under 

hela den undersökta perioden och under järnålder och vikingatid finns 

kopplingar till de isländska sagorna, Nestorskrönikan och de arabiska 

författarna, bland annat Ibn Fadlan som även har förekommit tidigare. 

Beskrivningen av runorna i läroböckerna skiljer sig inte nämnvärt från 

tidigare perioder och följer därmed tydligt det kulturella minnets kanon. Det 

är den yngre runraden som visas men i ett fall omnämns även att det funnits 

en äldre med 24 tecken.541 I två böcker finns Gripsholmsstenen på bild med 

översättning, samma sten som också förekom under förra perioden.542 

Intressant är att man som exempel på runstenar i en av läroböckerna 

nämner inristningar som handlar om kvinnor, vilket har inte förekommit 

tidigare: 

 
Runstenarna berättar om män som seglat ut på jakt efter guld, om män som kämpat 

och dödat sina fiender. Många stenar är resta som minne över släktingar som har 

stupat i fjärran land. Andra berättar om folk som har gjort nytta genom att bygga 

vägar och broar. ”Sigrid byggde denna bro. Var Orms dotter. ”I Norge är en sten rest 

för att folk ska minnas ”Astrid, den duktigaste flicka i Hadeland.543 

 

Citatet ovan visar ganska väl hur läroboksförfattarna försöker balansera hur 

männen och kvinnorna framställs och detta blir på något sätt talande för hur 

järnålder och vikingatiden framställs i läroböckerna. 

                                                             
539 Burenhult (1988) s. 198-199. 
540 Burenhult (1988) s. 201-202. 
541 Lidström Holmberg (1995) s. 82. 
542 Lidström Holmberg (1995)  s. 86; Eklund, Thorén & Åberg (1988) s. 31. 
543 Hildingson & Åsgård (1990) s. 35. 
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Skeppen får många gånger stort utrymmer i texterna och följer därmed 

kanon. Nytt för den här perioden är dock hur skeppen beskrivs mer 

ingående än tidigare, detta kan bero på att marinarkeologin under den här 

tiden har slagit igenom och ny och bredare kunskap om människornas 

anknytning till havet och intresset för båtar och fartyg har ökat. Flera olika 

skepp och båtar beskrivs samt hur vikingarna navigerade men också själva 

båtbygget och livet ombord.544  

Genus 
Före 1980 fanns det få referenser till barn i den arkeologiska litteraturen och 

de som fanns bidrog inte nämnvärt till detaljer kring barns liv eller roll i 

förhistoriska samhällen.545 År 1989 skrev Grete Lillehammer en artikel som 

ses som början på ett nyväckt intresse för undersökningar som hade ett 

tydligt fokus på barn.546 Genusforskningen har tydligt banat väg för, och 

möjliggjort den forskning om barn som växte fram under 1990-talet.547 På 

många sätt liknar begreppen genus och barndom dessutom varandra i att 

båda är kulturella konstruktioner vilka tillskrivs specifika roller, beteenden 

och aktiviteter. Dessa kulturella konstruktioner överlappar varandra då 

barnen socialiseras in i framtida genusroller som de förväntas ha som 

vuxna.548 Kunskap om barndomen i de arkeologiska studierna är betydelse-

full eftersom den visar den del av livscykeln där barnen skolas att bli 

medlemmar i sitt samhälle.549 

Sedan 1970-talet finns ett, i princip oförändrat jämställdhetens 

genuskontrakt som en politisk idealmodell. År 1972 tillsattes en delegation 

av regeringen som skulle skapa rättvisa mellan könen och man valde ordet 

jämställdhet för tydliggöra detta ställningstagande. Ordet valdes för att skilja 

på den tidigare kampen om rättvisa mellan klasserna som omtalades som 

jämlikhet. På samma sätt som jämlikhet, klass och maskulinum hänger 

samman, gör också jämställdhet, kön och femininum det.550 

Stenålder 
Alla medlemmar av familjen finns presenterade under denna period. För 

första gången ser vi hur en äldre kvinna har fått en framträdande roll i en av 

                                                             
544 Körner (2000) s. 16-17; Lennartsson & Sundström (2003) s. 10-11; Hildingson & Åsgård (1990) s. 25-27; 

Lidström Holmberg (1995) s. 85; Andersson & Ivansson (2007)  s. 76-79. 
545 Baxter (2005 b) s. 8. 
546 Baxter (2005 b) s. 1; Grete Lillehammer,”A Child Is Born: The Child´s World in an Archaeological 

Perspective”, Norwegian Archaeological Review 22:2 (1989) s. 89–105. 
547 Stig Welinder. ”The Cultural Construction of Childhood in Scandinavia,  500 BC - 1 50 AD”, Current 

Swedish Archaeology 6 (1998) s. 186. 
548 Sarah M. Nelson, Gender in archaeology: analyzing power and prestige (Walnut Creek 1997), 15; Jane 

Eva Baxter (2005 b) s. 3. 
549 Sofaer (2007) s. 89; Jane Eva Baxter (2005 b) s. 2–3. 
550 Hirdman (2001) s. 177, 180. 
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berättelserna om den förhistoriska tiden och hon besitter också värdefull 

kunskap som hela familjen är beroende av:  

 
Äldsta flickan huttrade i kylan och gnuggade sömnen ur ögonen. Snart skulle familjen 

iväg igen. De hade varit på vandring länge nu. Alldeles för länge, tänkte flickan och 

värmde sina frusna fötter med händerna. Elden hade slocknat och hennes skinnkläder 

kändes tunga av fukt. Hon tog av sig renfällen och tittade ut från tältet. Mamma och 

farmor satt vid elden och såg oroligt på familjens lille pojke. Han hade ätit så dåligt 

den sista tiden. – Låt honom äta av de smälta växterna i renens mage, hörde hon 

farmor säga. Gör sedan en dryck av de gula blommorna vi plockade igår. Om pojken 

dricker det blir han nog strak igen.551  

 

Kanon följs i läroböckerna med en tydlig traditionell uppdelning av 

arbetsuppgifterna, där männen jagar och kvinnorna arbetar närmast 

hemmet. Förändringen består i hur kvinnans arbetsområden nu får lika 

mycket plats i texterna och hur hon till och med i vissa fall blir mer synlig än 

männen. Även barnen har en mer framträdande roll än tidigare som 

delaktiga i det vardagliga arbetet och i Lidström Holmbergs lärobok visas en 

bild av några små lerfigurer, vilka kan ha varit tillverkade av barn. Nytt är 

också hur kvinnornas arbete lärs vidare till sina barn: ”Barnen lärde sig av 

sina mammor som hade lärt sig av sina mammor”.552 Tidigare har bara 

omnämnts hur pojkarna lärde sig av sina pappor. En intressant berättelse 

återges i läroboken av Körner om hur vargen blev tam. Den här berättelsen 

visar tydligt hur de kvinnliga egenskaperna lyfts fram. Männen som kommer 

hem efter jakten har inte bara kött med sig utan också en liten vargunge. Här 

slutar männens inblandning i berättelsen och kvinnorna tar över. En kvinna 

föreslår att man ska ge vargungen till barnen och Anja som är den enda 

flickan i flocken blir som en mamma för vargungen. Tack vare att hon har så 

god hand om vargen får hon följa med männen på jakt vilket kvinnor och 

barn inte brukade göra. Vargen kunde nämligen hjälpa till när renarna skulle 

fångas in.553  

I Hildingson och Åsgårds lärobok tar kapitlet om förhistorisk tid sin 

utgångspunkt i Afrika. Både i ett Afrika för länge sedan och dagens Afrika, 

där vissa människor fortfarande lever som moderna samlare och jägare. 

Genom att beskriva dessa människors liv vill författarna ge en bild av hur det 

kan ha sett ut under förhistorisk tid i Sverige.554 Detta förhållningssätt 

stämmer väl överens med Burenhults etnografiska jämförelser. 

Intressant är hur benet från en uroxe med en grupp människor inristade 

på dyker upp igen. Det omnämndes för första gången av Lindqvist 1944 och i 

                                                             
551 Lidström Holmberg (1995) s. 32-33. 
552 Lidström Holmberg (1995)  s. 37. 
553 Körner (2000) s. 12-13. 
554 Hildingson & Åsgård (1990) s. 4-7. 
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en lärobok från 1968 av Johnsson och Johnsson.555 Ett flertal sådana fynd 

och berättelser återkommer under den fjärde perioden, där läroboks-

författarna har använt sig av varierade exempel och därmed nyttjat 

information ur arkivet.  

I en lärobok från 1959 inleds kapitlet om den förhistoriska tiden med tre 

barn som möter en professor i arkeologi vid en utgrävning. Han berättar för 

barnen om den förhistoriska tiden.556 Denna berättelse återkommer under 

den här perioden men denna gång är det en kvinnlig arkeolog som barnen 

möter.557  

Burenhult beskriver fångstsamhällena som jämställda samhällen utifrån 

etnografiska exempel. Detta kan förklaras med att både män och kvinnor i 

dessa samhällen har samma försörjningsansvar och att alla är delaktiga i 

insamlingen av föda. Även i det tidiga hackjordbruket var kvinnorna troligen 

också delaktiga men en förändring sker när man går över till ett tyngre 

åkerbruk där mannen tar över ansvaret. De krigiska aktiviteter som kan 

kopplas till en förändrad samhällsekonomi kan också vara en bidragande 

orsak till att mannens status höjs.558 Kvinnan blir alltså underordnad 

mannen i det nya samhälle som bygger på jordbruk, boskapsskötsel och 

krigföring och man kan här också se hur en social differentiering växer 

fram.559 I den arkeologiska forskningen uppmärksammas och 

problematiseras alltså den förändrade jämställdheten mellan kvinnor och 

män men även i läroböckerna sker en tydlig förändring i synen på deras 

uppgifter. 

Bronsålder 
En större illustration som också förekom i Eklunds lärobok från förra 

perioden, visar ett antal män som utför ett flertal olika aktiviteter. Tre 

kvinnor finns också med på bilden, två av dem sitter i gräset och tittar ut 

över vattnet medan den tredje tittar rakt mot läsaren. Hon står upp, iklädd 

en dräkt som påminner om Egtvedflickans korta kjol och tröja. Nytt i denna 

upplaga är en förtydligande text. I texten sägs de sittande kvinnorna vila en 

stund efter att ha malt mjöl och är nu på väg att förbereda en festmåltid. Den 

unga kvinnan som står vänd mot läsaren kammar sitt hår och sägs förbereda 

sig för festen.560 Även i Körners lärobok finns bilden på Egtvedflickans grav 

och dräkt med.561 Egtvedflickan omnämns inte i Burenhults populär-

vetenskapliga verk men finns däremot omnämnd i hans mer omfattande 

                                                             
555 Lidström Holmberg (1995)  s. 35. 
556 Kahnberg & Lindeberg (1959) s. 5-7. 
557 Körner (2000) s. 5. 
558 Burenhult (1988) s. 72. 
559 Burenhult (1988) s. 63. 
560 Eklund, Thorén & Åberg (1988)  s. 13. 
561 Körner (2000) s. 31. 
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översikt och han förklarar att dräkten troligen har burits av en gift kvinna.562 

Klädedräkten har presenterats i läroböckerna under hela den undersökta 

perioden och följer därmed det kulturella minnets kanon. 

Överlag är offer- och depåfynden starkt mansorienterade med en tydlig 

vapenkultur. Även bland gravarna är majoriteten av de rika gravarna 

mansgravar även om det också förekommer rika kvinnogravar. En skillnad 

mellan dessa gravar är att kvinnogravarna enbart innehåller påkostade 

smycken och dolkar av metall, medan de manliga gravarna inte bara 

innehåller personliga saker utan också statusföremål som troligen har 

markerat auktoritet och rang. Då offer- och depåfynd samt gravgåvor utgör 

den största informationskällan om människornas liv under bronsåldern 

påverkas bilden av dessa fynd då artefakter som kan knytas till män 

dominerar.563   

Järnålder och vikingatid 
Bostäderna liksom arbetsfördelningen kan, som tidigare, knytas till genus 

och till det kulturella minnets kanon. I samband med dessa har inte bara 

männen och kvinnornas sysslor beskrivits utan också i viss mån deras 

egenskaper. Så även under denna period men kvinnorna, barnen och 

trälarna synliggörs nu något tydligare än tidigare. Även människors olika 

status hör till det kulturella minnets kanon. Det pratas inte längre om 

samhällsklasser men väl om fattiga och rika människor och tydligare än 

tidigare markeras att den bild av människornas liv som under lång tid har 

beskrivits som gällande under vikingatiden långt ifrån gällde alla.  

Det är fortfarande framförallt den rika familjen som beskrivs, kanske för 

att bilden av denna familj är så etablerad i tidigare läroböcker. Till skillnad 

från tidigare är det oftast uttalat under denna period att det är en rik familj 

som skildras med en underton om att det finns andra familjer som inte levde 

på samma vis.564 Undantag är hur vikingafamiljen beskrivs i Andersson och 

Ivanssons lärobok, där berättelsen i mångt och mycket liknar den som har 

följt med under hela 1900-talet och där husfrun på vikingagården är den 

som har hand om nycklarna till gårdens matförråd. Kvinnan fick i detta stor 

makt eftersom det var hon som bestämde över maten. Ansvaret för 

nycklarna tas även upp i Lidström Holmbergs lärobok.565 När männen inte 

var hemma fick hustrun tillsammans med de andra kvinnorna, barnen och 

trälarna fullt ansvar för arbetet på gårdarna.566 Kvinnans ansvar för 

nycklarna berättas det även om i Eklunds samt Hildingsson och Åsgårds 

                                                             
562 Göran Burenhult. Arkeologi i Norden (Stockholm 1999). 
563 Burenhult, (1988) s. 103-105. 
564 Eklund, Thorén & Åberg (1988) s. 24; Hildingson & Åsgård (1990) s. 33; Lidström Holmberg (1995) s. 79. 
565 Lidström Holmberg (1995) s. 86. 
566 Andersson & Ivansson (2007) s. 72; Eklund, Thorén & Åberg, Alf (1988) s. 24; Lidström Holmberg, 

(1995) s. 86. 
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läroböcker men här förknippas nycklarna med en hustru till en hövding. 

Läroböckerna berättar om hur det fanns en tydlig arbetsfördelning mellan 

kvinnor och män,567 men att kvinnorna och männen var jämställda i 

arbetet.568 Barnen och trälarna är synligare än tidigare, dock syns inga äldre 

människor i beskrivningarna. Barnen lärs upp av sina föräldrar till ett liv i 

järnålders- och vikingasamhället och får på så sätt en utbildning trots att det 

inte fanns någon skola. Detta bekräftas av den arkeologiska forskningen om 

barn. 

Körner gör en tydlig skillnad på järnålder och vikingatid då dessa perioder 

förekommer i två olika böcker. Andersson och Ivansson samt Lidström 

Holmberg berättar hur barn och vuxna under vikingatiden tyckte om lekar 

och idrott. Det berättas det också, hur det kunde gå våldsamt till och hur 

vissa lekar kunde sluta med döden. Andersson och Ivansson som har ägnat 

ett helt delkapitel åt barnen, berättar också hur både flickor och pojkar tidigt 

fick lära sig att simma, rida och hålla på med sporter. Detta är nytt, då denna 

träning tidigare framförallt har förknippats med pojkars uppfostran och hur 

de har tränats till att bli starka och tuffa.569 Det står inte längre någonstans 

om husfaderns hedersplats mitt på långväggen men däremot finns 

berättelsen i en av läroböckerna om hur han kunde bestämma om ett nyfött 

barn skulle få leva eller sättas ut i skogen.570 Vidare kan man läsa att man 

faktiskt har hittat leksaker från vikingatiden som träsvärd, båtar och hästar 

på hjul. Läroboksförfattarna förklarar också att de flesta människorna under 

vikingatiden var bönder och fiskare. 571   

Trälarna syns något mer än tidigare. Redan under förra perioden 

tillägnade Eklund trälarna ett helt delkapitel. Detta kapitel finns fortfarande 

kvar och Hildingsson och Åsgård gör ett försök att problematisera inne-

börden av skillnaden mellan att vara rik och fattig: 

 
Vi läser att: ”Så här bodde folk, så här var människor klädda, detta åt man och det här 

drack man”. Ofta glömmer den som skriver att tala om vilka det var som levde så. Alla 

var ju inte lika klädda, för att ta ett exempel.572   

 

Någon samstämmighet om vilka som ägde trälar finns inte och uppgifter 

som att ”rika människor ägde trälar”573 och ”varje bonde hade minst två 

slavar, eller trälar som de kallades”,574  strider mot varandra.  

                                                             
567 Hildingson & Åsgård (1990) 33; Lidström Holmberg (1995)  s. 79; Körner (2000) s. 60-61. 
568 Eklund, Thorén & Åberg (1988) s. 24. 
569 Andersson & Ivansson(2007) s. 73-74. 
570 Andersson & Ivansson (2007) s. 74. 
571 Hildingson & Åsgård (1990) s. 33; Lidström Holmberg (1995) s. 85; Körner (2000), s. 10; Lennartsson & 

Sundström (2003) s. 16. 
572 Hildingson & Åsgård (1990) s. 33. 
573 Lidström Holmberg (1995) s. 80. 
574 Andersson & Ivansson (2007) s. 71. 
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Nytt för denna period är också att man berättar om de kvinnor som låg 

begravda i Osebergsskeppet, troligen en drottning vid namn Åsa och hennes 

trälinna. Tidigare har Osebergsskeppet omnämnts i samband med skepps-

byggarkonsten men också som ett gravskepp utan att närmare gå in på vem 

eller vilka som låg begravda i det.575  

Människornas egenskaper under vikingatiden är nedtonade men är 

fortfarande främst förknippade med männen. De beskrivs som skickliga 

skeppsbyggare och sjömän,576 men också att det var eftersträvansvärt att 

vara krigisk och modig och att det var viktigt att hämnas den som behandlat 

en illa.577 Mer än tidigare pratas det om nordbor och det läggs inte så mycket 

tyngd på nationalitet. 

Intressant är också hur flera av författarna under denna period är kvinnor 

medan männen så gott som helt och hållet dominerat under de föregående 

undersökta perioderna.  

 
  

                                                             
575 Hildingson & Åsgård(1990) s. 35; Lidström Holmberg (1995) s. 85; Andersson & Ivansson (2007) s. 79. 
576 Hildingson & Åsgård (1990) s. 26; Lidström Holmberg (1995) s. 85; Andersson & Ivansson (2007) s. 68. 
577 Andersson & Ivansson (2007) s. 68. 
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Sammanfattande diskussion 
 

En undersökning av förhistorien med ett långt tidsperspektiv har möjliggjort 

en överblick av den historiekulturella förändringen av denna period på ett 

sätt som inte tidigare har gjorts. Syftet med denna licentiatavhandling har 

varit att ta reda på hur väl lärobokstexter om nordisk förhistoria i svenska 

läroböcker överensstämmer med samtida arkeologisk forskning under 1900-

talet och början av 2000-talet samt hur dessa texter har förändrats över den 

långa tidsperioden. För att synliggöra förändringarna har Aleida Assmanns 

modell om kulturellt minne använts. Förhistorien har fått liten 

uppmärksamhet i läroboksforskningssammanhang trots att området utgör 

en så stor del av de lägre stadiernas historieundervisning. Alltsedan 

Normalplanen från år 1900 har förhistoriens enkla förhållanden ansetts 

passa de yngre barnen och undervisningen har fått en etablerad plats i 

historieundervisningen på låg- och mellanstadiet. 

Den historiekulturella förändringen har synliggjorts genom två kategorier: 

berättelsen som kulturellt minne och genus. Studien visar att 

framställningen av den förhistoriska tiden i läroböckerna visar på en stark 

lärobokstradition men att även att rådande samhällklimatet tydligt påverkat 

läroböckernas innehåll.  

Kanon förändras inte men kan omtolkas och i denna studie kan man se 

hur forskning och lärobokstradition framförallt lyfter fram vad som utmärks 

som kanon i det kulturella minnet. De statliga direktiven och rådande 

samhällsklimat påverkar dock hur kanon ska minnas och därmed hur kanon 

omtolkas för att passa detta klimat och hur den presenteras i läroböckerna. 

Intressant är hur det redan under den första perioden uppkommer en kanon 

som sedan följer läroböckerna under hela 1900-talet. Ett antal händelser, 

berättelser och platser återkommer under hela den undersökta perioden 

men omtolkas och skildras i ljuset av sin samtid. 

Den långa undersökta perioden har delats in i fyra kortare perioder där 

läroböcker har jämförts med arkeologiska populärvetenskapliga standard-

verk. Även om det inte alltid har gått att direkt koppla en förändring i 

läroböckerna med det jämförande arkeologiska standardverket kan 

förändringen ligga i linje med en rådande forskningstradition. Anmärknings-

värt är hur flera tryckningar har gjorts av samma upplaga av ett flertal 

läroböcker under den sista perioden. Detta tyder på att den förhistoriska 

tiden upplevs som oföränderlig och att arkeologiska forskningsresultat inte 

tillför något nytt. Lärobokstexterna ger en mycket förenklad bild av den 

förhistoriska tiden vilket är naturligt då forskningen reproduceras och 

kunskapsmassan förändras för att göras begriplig för eleverna i läro-

böckerna. Om man ser till de stora dragen i framställningen av den för-

historiska tiden så följer lärobokstexterna den arkeologiska forskningen och 
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det samtida samhällsklimatet förhållandevis väl även om gamla tolkningar 

tycks dröja sig kvar i texterna och exemplen inte uppdateras. Detta kan ha 

sin förklaring i att det i princip är samma grundberättelse som har berättats i 

läroböckerna sedan början av 1900-talet men att det däremot syns vissa 

variationer i den framställning och de exempel som lyfts fram. Grund-

berättelsen som fortfarande följer läroböckerna baseras på Oscar Montelius 

skildring av forntiden i första delen av Sveriges historia intill det tjugonde 

seklet som gavs ut 1903 och därmed finns en stark koppling till äldre 

forskning. Att läroböckerna fortsätter att reproducera denna berättelse 

under hela 1900-talet och under början av 2000-talet tyder på en stark 

lärobokstradition.  

Trots att kunskapen om förhistorisk tid, är stor återanvänds samma 

exempel i läroböckerna. Även om texterna under den sista perioden har en 

mer individuell karaktär än tidigare lyfter läroboksförfattarna många gånger 

sådant som tidigare har presenterats i läroböcker eller äldre forskning. Det 

finns vissa fynd, fyndplatser och berättelser som tillhör eller förstärker 

kanon och det kan vara svårt för en läroboksförfattare att veta vad ur ny 

forskning som i framtiden kommer att höra hit. Då läroböckerna trycks i 

flera upplagor utan större förändring eller som under den senaste perioden, 

där samma upplaga trycks flera gånger under ibland 15 år, kan inte texterna 

sticka ut allt för mycket. Eftersom även kommersiella faktorer styr 

läroböckernas utförande kan det finnas en vilja att skriva en bok som säljer 

länge.  

Både läroböcker och arkeologisk forskning är tydligt påverkade av 

rådande samhällsklimat och lärobokstexterna går från att vara inriktade på 

att framhäva den egna nationen och männens dominans till att visa på alla 

människors lika värde och män och kvinnors jämställdhet. Läroplanerna har 

gått från att väcka fosterlandskärlek till att framhäva värdena med mångfald, 

vilket visar sig i lärobokstexterna om den nordiska förhistorien. Även om 

lärobokstexterna många gånger saknar aktuella exempel tycks de ändå vara 

påverkade av de samtida arkeologiska forskningsinriktningarna vilka 

uppkommer i ett rådande samhällsklimat. Därmed syns förändringar i hur 

synen på den förhistoriska tiden utvecklas under den undersökta perioden. 

Berättelsen som kulturellt minne 
I texterna om stenåldern uppmärksammas under hela den undersökta 

perioden de första människorna. Under början av århundradet omtalas 

dessa första människor som Sveriges första invånare, något som stämmer väl 

med den samtida kulturhistoriska forskningsinriktningen inom arkeologin 

där man ville knyta folk till ursprung och områden. Detta sätt att legitimera 

ett folks rätt till ett landområde återspeglas i läroböckerna där man pratar 

om våra förfäder redan under stenåldern. Historieundervisningen var ett av 

de viktigaste ämnena vid sekelskiftet i vilket den nationella fostran var 
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framträdande och undervisningen förväntades väcka fosterlandskärlek. 

Berättelsen om de första människorna kan ses som kanon i det kulturella 

minnet. Kanon handlar alltså här om hur Sverige befolkades och 

utvecklingen går mycket tydligt från det som Peter Aronsson kallar för en 

nationell historiekultur till en historiekultur som sätter familjen i fokus. Den 

nationella historieskrivningen är framför allt påtaglig under den första 

perioden men märks också under den andra perioden även om den under 

denna period tonas ner och slutligen faller i en passiv glömska. Efter två 

världskrig har nationalismens baksida tydligt visat sig och andra värden lyfts 

istället fram i läroplanerna, bland annat poängteras den fredliga odlingens 

historia. Även inom historieämnet som stort började man i läroböckerna mer 

än tidigare ta upp länder utanför Europa och internationella ansträngningar 

gjordes för att rensa ut nationalistiskt innehåll i läroböckerna.578 

Till skillnad från stenåldern som till stor del beskrivits med hjälp av 

boplatser är det under bronsåldern främst hällristningarna och gravarna 

som utgör den största informationskällan. Överlag beskrivs bronsåldern 

mycket kortfattat i läroböckerna och det är först under den sista perioden 

som beskrivningarna blir utförligare och då också stämmer bättre överens 

med det arkeologiska materialet. Under den andra perioden förtydligas i 

både läroböcker och arkeologisk forskning att bronsen inte är för alla utan 

att den är tillgänglig för den elit som växer fram i samhället. Denna 

berättelse vidhålls under den undersökta perioden och ses i denna studie 

som kanon.  

När det gäller berättelsen om järnålder och vikingatid kan man generellt 

säga att den i läroböckerna går från samstämmig till mer individuell i sin 

karaktär. Det finns också ett stort fokus på familjen och individen. Tack vare 

den stora mängd fakta som producerats i den arkeologiska forskningen kan 

läroboksförfattarna hitta exempel till sina texter. Det ligger också i 

läroboksförfattarnas intresse att göra sina läroböcker intressanta och få dem 

att sticka ut i konkurrens med andra läroböcker samtidigt som de inte får 

lämna det kulturella minnets kanon. Det finns överlag en tendens hos 

läroboksförfattarna att slå samman fynd och berättelser från järnålder och 

vikingatid utan att tydliggöra att det skedde en märkbar utveckling under 

dessa år. Många gånger räcker det också med ett enda fynd för att detta ska 

ges som ett exempel på hur något kunde vara. Många gånger visas också 

bilder på fynd utan att de sätts i en kontext. 

Några berättelser kan dock tydligt ses som kanon i det kulturella minnet 

under hela den undersökta perioden. Järnets introduktion i Sverige och 

förändringarna som detta medförde hör till exempel hit. Generellt är det 

också så att det är vikingatiden som får mest utrymme i lärobokstexterna. 

Den fredliga handeln är också den en del av det kulturella minnets kanon. 

                                                             
578 Holmén (2011) s. 204-205. 
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Den är synlig i vikingafärderna österut och är knuten till handelsstäder, då 

främst Birka men också Sigtuna och Hedeby i Danmark. När det gäller Birka 

beskrivs staden under första halvan av 1900-talet främst utifrån Ansgars 

koppling dit men beskrivningen övergår sedan till en fokusering på själva 

handelsstaden vilket skulle kunna förklaras med sekulariseringen och 

kyrkans tillbakagång. Religionen har tappat sin tidigare höga status i 

samhället. Berättelsen om Ansgar placeras istället i läroböckernas kapitel om 

Sveriges kristnande. 

I alla läroböcker under den undersökta perioden är det vikingatiden som 

får störst utrymme i läroböckerna och till det kulturella minnets kanon hör 

vikingatågen i både öster och väster samt vikingaskeppen. Stora variationer 

finns dock i hur de beskrivs, vilka detaljer som finns med och vilka delar av 

berättelsen som uppmärksammas. Till kanon hör även texterna om den 

yngre runraden med sexton runor vilken också den förknippas med 

vikingatiden. 

Skeppen finns med i lärobokstexterna under hela den undersökta 

perioden och hör därmed till kanon, men det märks en förändring i hur 

dessa beskrivs. Från början visas de framförallt med bilder och utan 

förklarande beskrivningar men under 1990-talet blir beskrivningarna 

utförligare och skeppsbyggnadsteknik, navigering samt människornas liv 

ombord tas upp i läroböckerna. Detta ligger i linje med den förändring man 

kan se i läroböckerna om hur människornas liv synliggörs mer under den 

sista undersökta perioden. Möjligen kan de fylligare texterna om skeppen 

förklaras med att marinarkeologin i Sverige har utvecklats och etablerats och 

utökad forskning om detta område har tillfört ny kunskap. 

Vikingatågens orsaker förklaras med att det görs en viss skillnad på 

resorna i österled som mest liknade handelsresor i kombination med 

plundringsresor och resorna västerut som mer hade formen av kolonisation. 

De svenska vikingarna for främst österut och under första perioden och 

hänvisningar görs till den ryske historieskrivaren Nestors krönika i vilken 

det berättas om hur slaverna bad ruserna om hjälp att få ordning i sitt land 

och hur det var svenskar som grundade det ryska riket. Denna berättelse 

tonas ner redan under andra perioden och faller i passiv glömska som kan 

förklaras med att den nationella historieskrivningen överlag tonas ner. 

Intressant är också hur Oscar Montelius berättar om hur varjager var en 

allmän benämning på män väster om Östersjön och som i Ryssland brukades 

fram till slutet av 1600-talet. I de svenska läroböckerna under hela den 

undersökta perioden är namnet endast förknippat med de svenska viking-

arna i Konstantinopel. Även om svenskarnas grundande av Ryssland faller i 

glömska hör svenskarnas vistelse i Ryssland däremot till det kulturella 

minnets kanon och likaså gör deras resor till Konstantinopel samt hur 

svenska vikingar tog tjänst hos kejsaren. 
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Det var länge vanligast att berätta om vikingatågen i öster i vilka de 

svenska vikingarna framförallt deltog. Det arkeologiska materialet inklusive 

runorna kompletteras med historiska källor i form av sagor och krönikor. 

När läroboksförfattarna berättar om vikingarna i väster återkommer under 

hela den undersökta perioden berättelsen om Lindisfarne, som ses som det 

första kända vikingaöverfallet på ön Holy Island liksom bönen som bads av 

de kristna.  Att bönen återkommer i läroböckerna kan bero på att den så 

tydligt i läroböckerna visar människornas skräck för vikingarna. Det finns 

små variationer i hur den presenteras men den har en tydlig placering i det 

kulturella minnets kanon.  

Det var framförallt de norska och danska vikingarna som reste västerut 

och även om det hela tiden finns en medvetenhet om vikingarnas grymheter 

finns också framförallt i början av den undersökta perioden ett upphöjande 

av dem i hur deras egenskaper beskrivs och hur de lyckades grunda många 

riken. Detta tonas dock ner under senare perioder. Folkvandringstiden tas 

på ett utmärkande sätt upp i läroböckerna under den andra perioden och 

återkommer vid något enstaka tillfälle under den sista undersökta perioden 

men då endast som en beskrivning av denna period under järnåldern. När 

folkvandringstiden beskrivs i läroböckerna under mitten av 1900-talet, efter 

andra världskriget, är det på ett sätt som anknyter till hunnerna som hotfulla 

och mindre utvecklade än germanerna. Det går också att dra paralleller till 

nazisternas framfart i Europa. Efter läroplanen 1962 förekommer inte längre 

dessa beskrivningar då det i denna läroplan tydligt framkommer att 

undervisningen inte ska uppmana till självgodhet och därmed medföra en 

känsla av det egna folkets överlägsenhet. Beskrivningen av andra människor 

på ett tydligt negativt sätt som denna tas medvetet bort från läroboks-

texterna och ses i denna studie som aktivt glömda.  

Sagorna i lärobokstexterna är framförallt knutna till den politiska 

historien och till rikets grundande. Om detta berättas i läroböckerna fram till 

den sista perioden då det bara omnämns flyktigt i två läroböcker. Rikets 

grundande faller därmed utanför det kulturella minnet om förhistorisk tid 

och tas istället upp i läroböckernas avsnitt som behandlar medeltiden. De 

flesta sagorna faller i passiv glömska. 

Till det kulturella minnets kanon hör också hur läroboksförfattarna visar 

att det fanns en tydlig statusskillnad mellan människorna. Under början av 

den undersökta perioden talas om två samhällsklasser, fria och trälar, men 

efterhand skrivs det fram hur det även inom den fria klassen kunde se olika 

ut – en del var fattiga medan andra var rika. Att det var skillnad på 

människornas status under järnålder och vikingatid är tydligt under hela den 

undersökta perioden och hör alltså till kanon.  

Överlag tycker jag mig kunna se en likhet mellan Oscar Montelius och 

Göran Burenhults sätt att beskriva den förhistoriska tiden. De är mer 

angelägna än Sune Lindqvist, Holger Arbman och Mårten Stenberger att ge 
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jämförande exempel från samtida befolkningar med liknande livsstil för att 

på så sätt få en bättre förståelse för hur människor kan ha levt i Norden 

under förhistorisk tid. Båda använder sig av etnografiska paralleller för 

vidare förklaringar och förståelse för hur de förhistoriska människorna i 

Norden kan ha levt. 

Genus 
Det finns en tydlig kanon i hur genusrollerna framställs i läroböckerna och 

den grundar sig i den arbetsfördelning som Oscar Montelius presenterar 

redan år 1903. Synen på kvinnliga och manliga arbetsuppgifter och 

arbetsområden dröjer sig sedan kvar under hela den undersökta perioden 

där kvinnorna ansvarar för sysslorna närmast hemmet medan männens 

arbetsområden sträcker sig utanför hemmets sfär. 

Tolkningarna i den arkeologiska forskningen synliggjorde under lång tid 

män och manliga aktiviteter och osynliggjorde kvinnorna. Detta återspeglas 

tydligt i lärobokstexterna där kvinnorna under början av perioden är så gott 

som osynliga och berättelserna om männen får långt större utrymme. 

Männen framställs som familjernas huvudförsörjare och deras aktiviter 

beskrivs omfattande och detaljerat, de framställs som bland annat jägare, 

fiskare, beskyddare och krigare. Kvinnornas aktiviteter får litet utrymme, på 

sin höjd samlade de bär, sydde kläder eller lagade mat. Under vikingatiden 

beskrivs männens egenskaper: de var tappra, äventyrliga, hårdsinta, rättvisa 

och älskade faror. Den enda kvinnliga egenskap som omnämns är hennes 

trohet till mannen.  

Även om arbetsfördelningen befästs under hela 1900-talet sker ändå en 

förändring i hur kvinnor och män framställs och långsamt lyfts kvinnorna in 

i texterna. I samband med den amerikanska medborgarrättsrörelsen under 

1960-talet kom även kvinnorna att ses som en marginaliserad grupp som 

behövde synliggöras. I den arkeologiska forskningen lyftes kvinnogestalter 

och kvinnliga verksamheter fram för att på så sätt fylla luckor i historie-

skrivningen och därmed få en mer jämställd och rättvis redovisning av 

förhistorien. Men forskningen gav ingen ny fördjupad kunskap om kvinnligt 

och manligt utan istället förstärktes många gånger gamla fördomar. I 

läroböckerna synliggörs kvinnorna genom att de lyfts in i texterna, men på 

samma sätt som i forskningen ges liten kunskap om kvinnornas liv under 

förhistorien och de placeras in i traditionella roller. De visas många gånger 

som passiva i jämförelse med de aktiva männen och även om kvinnorna 

synliggörs, förstärks samtidigt genusrollerna.579 Intressant är hur läroplanen 

från 1962 hänvisar till både eleven och läraren som ”han” eller ”honom”.  

 Under denna period synliggörs också barnen i berättelser på samma sätt, 

där de tar plats i en etablerad och ojämnlik genusordning. Att berättelser är 

                                                             
579 Arwill-Nordbladh (2001) s. 26. 
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viktiga för elevernas inlärning framkommer av läroplanerna. Detta har 

läroboksförfattarna tagit fasta på från och med den andra perioden, men det 

är först under den tredje perioden som berättelser om barn 

uppmärksammas. 

Genusstudiernas introduktion inom arkeologin under 1970-talet påverkar 

långsamt läroböckerna och flickor och kvinnor uppmärksammas på ett nytt 

sätt samtidigt som männens egenskaper tonas ned. Det är dock först under 

den fjärde perioden som förändringen i genusordningen blir tydligt märkbar 

och kvinnor och män börjar beskrivas mer jämställt. Intressant är också hur 

ett flertal av författarna under denna period är kvinnor medan under tidigare 

perioder har alla läroboksförfattare varit män. För första gången syns nu 

även en äldre kvinna, men hon inte bara syns, hennes kunskap om örter gör 

henne också mycket viktig för familjen och hennes kunskap kan till och med 

vara livsavgörande. Trots att arbetsfördelningen ser ut som tidigare, där 

kvinnans uppgifter utförs i hemmet, har dessa uppgifter och den kunskap 

som kvinnor besitter synliggjorts och uppmärksammats. Kvinnans utrymme 

har ökat och hennes uppgifter har fått en upphöjd status som konkurrerar 

med mannens. Samtidigt som exempel i läroböckerna visar att flickor kan 

vara delaktiga i manliga arbetsuppgifter, saknas pojkar som utför typiskt 

kvinnliga uppgifter, något som kanske kan visa sig i kommande läroböcker. 

Det här visar på en förändring i genussystemet där jämlikhet kan uppnås 

först när skillnaden mellan män och kvinnor minskar och olikheterna 

försvagas. Exempel visar också hur den gamla tolkningen i vilken 

Bäckaskogskvinnan troddes vara en man, den så kallade Barumsmannen, 

med ny teknik kunde avskrivas vid en ny undersökning 1970 av Nils-Gustav 

Gejvall. Intressant är hur denna grav som i forskningen fått mycket 

uppmärksamhet som Sveriges äldsta forngrav inte förrän efter Gejvalls 

undersökning får en tydligare plats i läroböckerna. Detta kan bero på den 

tidigare tveksamheten om huruvida detta var en man eller kvinna. Det tyder 

också på att det som skrivs in i läroböckerna ska vara etablerat och ha en 

grund i den arkeologiska forskningen. Ett sådant resonemang kan förklara 

varför aktuella forskningsresultat inte skrivs in i läroböckerna. 

Den arkeologiska forskningen under början av 1900-talet visar att 

bronsålderssamhället troligen var mer jämställt än vad man skulle kunna 

tro, ett antagande som baseras på gravmaterialet. Lärobokstexterna bidrar 

till en mycket liten förståelse för hur människornas liv kan ha sett ut under 

bronsåldern. Då forskningen främst utgår från gravgåvor och hällristningar 

fokuserar läroboksförfattarna främst på klädedräkten vilken följer läro-

böckerna under hela den undersökta perioden ses därmed som det kulturella 

minnets kanon. Framförallt finns Egtvedflickans dräkt med i flera av 

lärobokstexterna. Beskrivningen av bronsåldern är spretigare än stenåldern 

och det är svårare att se tydlig förändring över de fyra perioderna. Kvinnans 

roll är underordnad mannens vilket framförallt blir synligt i de arbets-
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uppgifter som läroböckerna skildrar i vilka männen framställs som brons-

gjutare, hällristare, åkerbrukare och fiskare medan kvinnan ses som passiv. 

Beskrivningen av gården eller själva bostaden ses som kanon då den 

återkommer i läroböckerna under hela den undersökta perioden och 

arbetsfördelningen mellan kvinnor och män tydligt förknippas med denna 

plats. Under lång tid berättas om husbondens oinskränkta makt, hans rätt 

att bestämma om spädbarnen skulle leva eller sättas ut och dö, hans rätt att 

förskjuta kvinnan och hans plats i högsätet under middagarna medan 

kvinnorna satt på kortsidan och sydde eller stickade. Trots detta hade 

kvinnan mycket att säga till om och när männen var ute på vikingatåg tog 

kvinnan hand om gården med hjälp av trälarna. Nyckelknippan som hon bar 

runt bältet är ett tecken på denna uppgift. Det är dock först under slutet av 

den undersökta perioden som man uppmärksammar att detta inte gällde alla 

kvinnor utan bara de rika. Husbondens placering i högsätet berättas det inte 

heller om under sista perioden. Över huvud taget tonas de tidigare tydliga 

manliga egenskaperna ner under slutet av den undersökta perioden sam-

tidigt som kvinnorna tar mer plats. Trots att vikingatågen och de manliga 

aktiviteterna har en dominerande plats i texterna får den enskilda 

människan ett ökat utrymme. Pojkarnas uppfostran som tidigare var så 

framträdande, där de skulle fostras till starka och stridbara män blir nu 

också flickornas uppfostran och Osebergsskeppet beskrivs på ett sätt som det 

inte gjorts tidigare där man nu uppmärksammar drottning Åsa och hennes 

trälinna som har begravts, något som tidigare bara gällde män. Det finns 

ingen samstämmig berättelse om kvinnorna men läroboksförfattarna plockar 

själva in kvinnorna på olika ställen i texterna där de ser en möjlighet att göra 

berättelsen om den förhistoriska tiden lite mer jämställd vilket också 

stämmar väl med det samtida samhällsklimatet där jämställdheten tydligt 

lyfts fram. 

Framträdande, när det gäller denna kategori är hur samhällsklimat och 

statliga direktiv kompletterar den arkeologiska forskningen och driver fram 

en mer jämställd bild av det förhistoriska samhället.  
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(Stockholm 1903). 

Montelius, Oscar. Forntiden i (red.), Hildebrand, Emil, Stavenow, Ludvig & 
Montelius, Oscar Sveriges historia till våra dagar, Del 1. (Stockholm 1919). 
 

Period 2 

Lindqvist, Sune. Svenskt forntidsliv: Orientering i aktuella ämnen. 
(Stockholm 1944). 

Arbman Holger & Maiander, Harry (red.), Forntiden. – Sveriges historia 
genom tiderna. 1. Forntiden och medeltiden (Stockholm 1947). 

Montelius, Oscar. Forntiden i (red.), Montelius, Oscar, Hildebrand, Emil, 
Stavenow, Ludvig & Montelius, Oscar, 2 tryck, Sveriges historia till våra 
dagar, Del 1 (Stockholm, 1948). 
 

Period 3 

Stenberger, Mårten. Sveriges forntid [1969] (Stockholm 1979). 
 

Period 4 

Burenhult, Göran. (medarbetare: E. Baudou, M.P. Malmer), Länkar till vår 
forntid: En introduktion i Sveriges arkeologi (Stockholm 1988). 

 

   

 
 

  



 

 

Licentiatavhandlingar från forskarskolan 
Historiska medier 

Nr 1. Karin Sandberg, Möte med det förflutna: Digitaliserade primärkällor i 
historieundervisningen. 2014. 

Nr 2. Lina Spjut, Den envise bonden och Nordens fransmän: Svensk och 
finsk etnicitet samt nationell historieskrivning i svenska och 
finlandssvenska läroböcker 1866-1939. 2014. 

Nr 3. Andreas Westerberg, Medieteknik och historieundervisning: 
Diskurser om teknik i klassrummet under 1980-talet och åren kring 2010. 
2014. 

Nr 4. Maria Deldén, Historien som fiktion: Gymnasieelevers erfarande av 
spelfilm i historieundervisningen. 2014. 

Nr 5. Robert Thorp, Historical Consciousness, Historical Media, and 
History Education. 2014. 

Nr 6. Cecilia Johansson, Högstadieungdomar skriver historia på bloggen: 
Undervisning, literacy och historiemedvetande i ett nytt medielandskap. 
2014. 

Nr 7. Annie Olsson, Läroboken i historieundervisningen: En fallstudie med 
fokus på elever, lärare och läroboksförfattare. 2014. 

Nr. 8. Ulrika Boström, ”När man kollar på bilden tänker man så här”: En 
receptionsstudie av gymnasieelevers uppfattning om bilder som 
kunskapskällor i historieundervisningen. 2014. 

Nr. 9. Catharina Hultkrantz, Playtime! En studie av lärares syn på film som 
pedagogiskt hjälpmedel i historieämnet på gymnasiet. 2014. 

Nr. 10. Lena Almqvist Nielsen, Förhistorien som kulturellt minne: 
Historiekulturell förändring i svenska läroböcker 1903-2010. 2014. 
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