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Abstract 
!
My purpose was to gain knowledge about how the Kalmar Union was presented in Danish and 

Swedish text books for upper secondary school during the period 1960-2000's. In order to fulfill my 

purpose three Swedish and three Danish textbooks for upper secondary school was analyzed. To 

concretise the purpose, I was looking for differences and similarities between how the Danish and 

Swedish history textbooks presented history about the Kalmar Union. I was also looking for 

continuities and changes in how the Danish and Swedish history textbooks present history about the 

Kalmar Union during the period 1960-2000’s. Prior research showed that there was currently 

different conclusion regarding the Kalmar Union. Both similarities and differences have emerged 

between both the Danish and Swedish textbooks. Primarily the Swedish textbooks were more 

consistent with each other than the Danish textbooks had been. The books during the same decade 

differed in the extent that Swedish textbooks described the need to break free from the oppression 

from Denmark a lot more often. The Danish textbooks had rather more examples that explained 

cohesion during the Kalmar Union and how the Union was created. That indicated that history 

could be presented in different ways in different countries. I could therefor conclude that the history 

about the Kalmar Union presented in textbooks upper secondary school in Sweden and Denmark 

during the period 1960-2000’s actually tended to focus on different areas. The textbooks from the 

same countries seemed to be more similar to each other over time. For example the textbooks in 

Denmark tended to be more similar to each other during a longer period of time than they were with 

the textbooks in Sweden at the same period of time. The textbooks in Sweden also tended to be 

more similar to each other during a longer period of time. Distinct historical cultures like Sweden 

and Denmark, still tend to produce events in ancient history through the Kalmar Union from a 

national perspective. 

!
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1 Inledning 

”Då Karl dött 1470, sökte Kristian I återerövra Sverige. Men landets nya styresman, 
riksföreståndaren Sten Sture (den äldre), tillfogade invasionshären ett förkrossande nederlag 
på Brunkeberg (Oktober 1471). Händelsen visar, hur svårt det numera var för Danmarks 
kungar att militärt betvinga vårt land.”  1

!
”Efter Karl Knutssons død (1470) sØgte Christian at genoprette sin magt i Sverige, men blev 
slået på Brunkebjerg ved Stockholm 1471 af det svenske selvstaendighetdsparti, ledet af 
rigsforstander Sten Sture (den aeldre). De ødelaeggende krige skabte et varigt nationalhad 
mellem danskere og svenskere.”  2!

På detta sätt har en svensk och en dansk lärobok utgivna under 1960-talet beskrivit en händelse 

under kalmarunionen, nämligen slaget vid Brunkeberg. Det är tydligt att citatet från den svenska 

läroboken syftade till att bära fram Danmark som den part i den nordiska unionen som har haft 

makt. Betoningen låg på att Danmarks kungar inte längre kunde styra över Sverige och gav en 

indikation på att läroboken ansåg att Danmark har varit mäktigast.  Samtidigt framstod Sverige att 3

vara på uppgång och att de blivit starkare genom att Danmark inte längre hade ett militärt övertag. 

Citatet från den danska läroboken beskrev likaså slaget vid Brunkeberg men menade istället att 

kriget var källan till ett nationalhat som skapades mellan både Sverige och Danmark. Här fanns inte 

samma fokus på att det ena landet skulle vara mer överlägset det andra, utan istället lutade 

förklaringen på att de båda länderna hade hat mellan varandra.  Att det under kalmarunionen har 4

framkommit strider om huruvida det skulle vara union eller inte är i citaten ovan tydligt.  Historia i 5

läromedel är ett historiebruk. Karlsson (2009) beskriver att historiebruk handlar om hur vi använder 

oss av historia, vilket han beskriver hänger ihop med den rådande samhällsutvecklingen. Beroende 

på hur samhällsutvecklingen ter sig förändras också människors sätt att använda sig av historia.  6

Nietzsche (1998) menade att det fanns två typer av historia, nämligen historia av vetenskaplig 

karaktär och den historia som användes i vardagslivet. Han menade dock att det ofta var den 

vardagliga typen av historia som fick mer plats i större utsträckning än den vetenskapliga. Det borde 

enligt honom varit tvärtom då behovet av den vetenskapliga historien för människor i vardagslivet 

var större. Han skrev att alla människor behöver historia för att kunna förstå den tid som de lever i, 

genom att en förståelse av det förflutna kan öka förståelsen av nutiden.  Om historia framställts för  7
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att passa olika syften innebär även det att historieförmedlingen i läroböcker skulle kunna anpassas 

för att passa vissa situationer bättre och på så sätt kunna missbrukas.  Som lärare tycker jag att det 8

är viktigt att vara medveten om hur historia förmedlas till elverna så att det sker på ett lämpligt sätt. 

Enligt Karlsson (1997) har alla människor ett historiemedvetande. Begreppet historiemedvetande 

har en koppling till den identitet som en människa skapar sig. Alla människor försöker förstå vem 

de är. För att göra det använder de kunskaper om erfarenheter och kunskaper om den tid de lever i. 

Dessa kunskaper används sedan för att skapa förväntningar om framtiden.  9

!
Haue (2013) beskriver en situation där historiska läroböcker har olika influenser beroende på 

nationalism. Han menar att läroböcker i historia utgivna i Tyskland och Danmark innan 1900-talet 

tenderade att presentera den utveckling som har skett utifrån ett mer internationellt perspektiv. I och 

med att det nationsbyggande syftet blev större under 1900-talet kom också läroböcker att influeras. 

De nationalistiska attityderna ansågs då vara viktiga att förmedla. Under den senare delen av 1900-

talet var det istället den starka tron på den egna nationen som fick plats. Det egna landets 

självförtroende var högt och grannländerna kunde beskrivas i nedgraderande ton. Historiedidaktiker 

har därav intresserat sig mycket för hur denna nationalistiska anda tar sig i uttryck i och med att 

läroböcker för elever tidigare i historien har använts som ett sätt att föra fram känslan av 

nationalism. Till exempel Tyskland som haft egna böcker för nationell historia under världskrigens 

tid.  Fokus för vad som har presenterats i historieläroböcker har alltså förändrats. Efter år 2005 10

blev det i Danmark viktigt att nationell historia i undervisningssyfte skulle kompletteras med 

kunskap om utvecklingen i världen. Global historia tog då större plats i läroböckerna. Det 

resulterade i läroböcker som försökt att kombinera att de händelser som startat i världen också 

skulle presenteras ur ett danskt perspektiv. Samtidigt som de händelser som startade i Danmark 

även skulle presenteras ur ett globalt, med exempel från andra länder. Dock visade det sig att vissa 

händelser även denna gång prioriterades i förmån för andra, då till exempel ”äldre historia” fick 

mindre plats (alltså det som inträffat innan år 1914). Haue (2013) för fram en fundering över 

huruvida de globala problemen getts mer plats och om det då försummar nationella händelser. Han 

menar vidare att det idag inte finns tillräckligt med information för att veta hur 

historieundervisningen går till och att det därför är viktigt att undersökningar om till exempel vilken 

historia som prioriteras i läroböcker och klassrum måste genomföras. Tidigare undersökningar har 

�6
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visat att det ofta är nationell historia som idag förs fram ur ett globalt perspektiv och händelser som 

tillhör denna typ av historia, och att händelser som tillhör denna typ av historia hamnar i centrum. 

Det är alltså inte historia tillhörande det egna landet som får störst plats. På så sätt har 

historieförmedlingen i läroböcker skiftat fokus från ett nationellt till ett globalt perspektiv.  11

!
Jag kommer att undersöka hur kalmarunionen framställts i danska och svenska läromedel för 

gymnasiet. Det är intressant att diskutera huruvida skilda historiekulturer som till exempel Sverige 

och Danmark påverkar framställningen av händelser i den nationella historien. I och med att det 

enligt historiedidaktiker och forskning genomförts undersökningar som visat att historieinnehållet i 

läroböcker faktiskt har förändrats beroende på den tid vi lever i är det inte helt otänkbart att även 

historia gällande kalmarunionen kan komma att skilja sig åt mellan olika länder. Det är intressant att 

studera kalmarunionen som en fallstudie för att försöka få insyn i huruvida historieförmedlingen 

skiljer sig mycket åt. Jag tycker då även att kalmarunionen är ett bra val av fallstudie i och med att 

händelserna under denna tid historiskt anknyter till både Sverige och Danmark. Frågan är om ett 

nationellt perspektiv är närvarande. Enligt en utredning genomförd i Danmark år 2006 av 

utbildningsministeriet ska ett ökat fokus på den danska kulturen etableras redan i tidig ålder för 

eleverna genom ett ökat fokus på den danska kulturen. Redan på mellanstadiet är det viktigt för 

danska barn att ha kännedom om historien i det egna landet Danmark och det kulturarv de har.  12

Speciellt då världen går mot en allt mer global utveckling.  Vikten av kännedom om sin identitet 13

och kultur finns även för utbildningar under gymnasienivå som i danska läroplanen i kursen historia 

B för Hf-utbildningen beskrev ha betydelse för att eleven ska förstå vem de är och även förståelse 

för deras jämnåriga: 

!
”Historieundervisningens opgave er at udvikle kursisternes historiske bevidsthed og 
identitet, og dermed stimulere deres interesse for og evne til at stille spørgsmål til fortiden, 
for at nå ny erkendelse af deres samtid.”  14

!
Kulturen har alltså betydelse i utbildning och är central för innehållet som elever ska studera i 

historia oavsett ålder. Även i Sverige har läroplaner en betoning på vikten av identitet, framförallt 

genom att eleven ska ha insikt i att historia formar identiteter och kulturarv.  Författare påverkas 15
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enligt Staffan Selander (1988) i urvalet av stoff till läroböcker av styrdokument för skolan.  Det 16

innebär att det danska respektive svenska kulturarvet kan förekomma i läroböckerna. Formuleringar 

av nationalistisk karaktär kunde utläsas i citaten från läroböckerna under 1960-talet som visades i 

början av inledningen. Där låg en viss betoning på nationalism och förklaringar som utgår från det 

”svenska” eller det ”danska” kanske därav är vanligare förekommande än vi tror.  Ammert (2008) 17

skrev att läroböcker ofta används som grund till upplägget av undervisning i skolan. Den utvalda 

informationen som lärare väljer att utforma sina planeringar och genomgångar utefter baseras ofta 

på elevernas lärobok. Det gör att min studie är högst relevant, för att skapa medvetenhet om hur 

historia kan framställas. Skiljer sig exempelvis framställningen åt i olika länder?  18

!
1.1 Problemformulering 

Mitt generella problem är hur skilda historiekulturer (som Danmark och Sverige) påverkar 

framställningen av händelser i den nationella historien. Genom att göra en fallstudie om hur 

framställningen av Kalmarunionen presenteras i svenska och danska läromedel går det att få en 

indikation på vad historieundervisningen förmedlar till elever. I och med att det idag är många 

lärare som utgår från läroböckerna när det gäller stoffurval för sin undervisning är det relevant för 

oss lärare att ha kännedom om läroböckernas framställning av historia.Det kan förhoppningsvis 

också säga något om huruvida förändringar i historieframställningen har skett under en längre tid. 

Om förändringar sker är det viktigt att vara medveten om hur historia i så fall används för att lyfta 

fram olika nationella perspektiv. 

!
1.2 Syfte 

Mitt syfte är att nå kunskap om hur kalmarunionen framställts i danska respektive svenska 

läromedel under perioden 1960-2000-talet. 

!
Uppsatsens syfte konkretiseras av följande frågeställningar: 

1. Vilka skillnader och likheter finns mellan framställningen av kalmarunionen i danska och 

svenska läroböcker i historia? 

�8
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2. Vilka kontinuiteter och förändringar kring respektive nations framställning av kalmarunionen 

finns under 1960-2000-talet? 

!
1.4 Avgränsningar 

Jag har valt att avgränsa mig inom två aspekter, dels en tidsmässig och en för urvalet av ämne. Det 

finns läroboksrevisioner som arbetat med att genomföra undersökningar med syfte att jämföra hur 

de nordiska länderna framställer kalmarunionen.  Det innebär att en jämförelse mellan de nordiska 19

länderna redan finns innan 1970-talet. För mitt examensarbete blir det då mer relevant att lägga 

tiden på att undersöka hur framställningen ser ut efter denna period framtill 2000-talet. Den andra 

avgränsningen gällande urvalet av ämne var att jag fokuserade på att undersöka just kalmarunionens 

historia i Danmark och Sverige. Eftersom att det då kan gå att urskilja hur skilda historiekulturer 

framställer händelser i den nationella historien. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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2.  Tidigare forskning 

!
2.1 Nationella perspektiv på kalmarunionen i den vetenskapliga debatten 

I den svenska historieskrivningen har Larsson (1997) redogjort för Sveriges respektive Danmarks 

syn på hur Kalmarunionen framställs. Historieskrivningen om Kalmarunionen influeras av olika 

tendenser och generella mönster inom samhällen. Vanligt förekommande är till exempel att 

framställa Kalmarunionen genom att Sverige är i underläge gentemot Danmark. Inom detta 

perspektiv betonas nationalism som viktig genom Sveriges försök att frigöra sig själva från 

Danmark och kämpa för sin egna självständighet. Inom den svenska historieskrivningen har synen 

på Danmark således framställts på ett mindre smickrande sätt. Danmark har presenterats som 

överlägsna och anses ha utnyttjat sin makt gentemot Sverige. Danska kungar har exempelvis 

framställts på ett sämre sätt i jämförelse med vad de svenska kungarna har gjort.  Över tid menar 20

Larsson (1997) att det framkommit skillnader framförallt i debatten gällande hur nationalismen 

påverkat den undervisning som genomförts under 1900-talet. De tankar som florerade handlade då 

mycket om det egna landets betydelse för befolkningen.  Det var inte förrän efter andra 21

världskriget som tendenserna inom den svenska historieskrivningen kom att ändras. Larsson (1997) 

menar att olika tolkningar är nödvändiga och till större del kompletterar varandra än vad de ensamt 

kan förklara hur historien har sett ut.   22

!
En beskrivning av det möte som skedde i Kalmar signalerade att nya tider med gemensam historia 

skulle ta sin början, genom en presentation av nordisk historia.  Även Lönnroth (1969) beskriver 23

detta möte som ett signalement på något nytt och därav viktigt. Han menade att Kalmarunionen var 

ett sätt att gemensamt stå emot den växande makten från Tyskland.  Nils Gruvberger (1990) skrev 24

att Danmark tenderade att beskrivas som en fiende till Sverige i historien. Enligt hans undersökning 

hade det funnits nationalistiska förklaringar som börjat tonas ned i böckerna efter 1930-talet. Det 

kunde till exempel handla om de förhållanden som funnits i de olika länderna inrikes. Han beskrev  

också att böcker som använts i undervisning till en början varit av berättande karaktär, för att sedan 

bytas ut till att bli mer utformade efter det som anses var viktigt i den vetenskapliga 

forskningen.Visserligen hade Nils Gruvberger (1990) till stora del fokuserat på undersökningar om 

�10

 Larsson, Lars-Olof, Kalmarunionens tid: från drottning Margareta till Kristian II, Stockholm, 1997, s. 2120

 Ibid, s. 2121
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 Lönnroth, Erik, Sverige och Kalmarunionen 1397-1457, Stockholm, 1969, s.1724



hur Sverige och Danmark framställdes framförallt under 1600-talet. Hans slutsatser bestod ändå av 

att den historia som presenterats förblev typisk svensk historia även fast tanken var att nordisk 

historia skulle står i centrum. På så sätt kom den nordiska historien i andra hand och vikten av att 

föra fram den svenska historien var stor. Han menade dock att det innehåll som valts ut bestod av 

flera händelser även om perspektivet de beskrevs genom fortfarande var skrivet från Sveriges 

synvinkel.   25

!
I debatten för kalmarunionen har det alltså framkommit olika perspektiv. Diskussioner om vilka 

som ville ha en union och vilka som inte ville ha en union har förbytts till att framstå som mer 

oväsentliga i sammanhanget. Enligt Lönnroth (1969) bör motsättningarna istället handla om vilka 

som ville ha en enväldig kung eller de som ansåg att denna kung skulle innefattas av lagar och 

därav rätta sitt agerande efter rättsväsende.  Tidigare forskning visar på tämligen oeniga slutsatser 26

gällande Kalmarunionen. En orsak som skulle kunna ligga bakom är att det finns få källor från 

medeltiden bevarade som enligt forskarna kan bidra till oenighet. Larsson (1997) menade dock att 

det fanns tillräckligt med dokument och kvarlämningar från medeltiden bevarade för att det ska vara 

möjligt att dra slutsatser om Kalmarunionen. Enligt honom är det viktigt att det lämnas utrymme för 

tolkning. Han menar att det är i tolkningsmöjligheterna som svaren går att finna.  Det blir då 27

viktigt att vara öppen för tolkningar och diskussioner angående Kalmarunionen har blivit livade. 

Tolkningar har enligt Larsson (1997) betydelse då dessa perspektiv till större del kompletterar 

varandra snarare än vad de ensamt skulle kunna förklara hur historien har sett ut.  28

!
2.2  Svensk och dansk historieskrivning av Kalmarunionen i läroböcker 

Den danska och svenska vetenskapliga debatten om Kalmarunionen och hur dess framställning tagit 

form i läromedel har påverkats av olika förändringar i synsätt över tid som har funnits inom de båda 

länderna. För att komma underfund med detta problem och skapa en mer likvärdig syn på historia 

tillsattes ett nordiska samarbete för att tillsammans granska läroböcker i Sverige, Danmark och 

Norge. Föreningarna Norden undersöker läroböcker i historia för att komma fram till huruvida 

historia presenterats i olika nordiska länder. Målet var att historia skulle framföras på ett gemensamt 

sätt och beskriva den nordiska andan i historia.  Läroböcker i olika länder skickades till sakkunniga 29
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som fick granska innehållet i dessa. Dock fick denna granskning motsatt effekt. Samarbetet blev 

framförallt stort under 1920-1930-talet. Förhoppningarna med detta projekt var att det antalet 

böcker som skapades för undervisning inte skulle framställa historia på ett sätt som kunde uppfattas 

som oacceptabelt i de andra länderna och därmed kränkande på olika sätt. Med gemensam 

granskning skulle förståelsen för de nordiska ländernas framställning av historia öka. De inblandade 

länderna (som till början bestod av Sverige, Norge och Danmark men som sedan kom att utökas till 

även Finland och Island) fick då presentera sin egna uppfattning på både sina egna läroböcker såväl 

som de andra ländernas framställning. Ett ämne som denna revision behandlade var exempelvis 

Kalmarunionen.  En nationell aspekt i de respektive ländernas sätt att beskriva historia på gick inte 30

att blunda för. Förändringarna var dock tydligast över tid och skillnaderna var mindre i slutet av 

perioden (närmare 1970-talet) för granskningarna.  31

!
Anledningar till att nationella perspektiv kan urskiljas i läroböcker har presenterats av Eriksen 

(1996). Han beskrev en teori som förklarade funktionen av myter i historieskrivning. Enligt honom  

funderar människor på var de hör hemma. Dessa tankarna baseras på myter och leder till en strävan 

efter en gemenskap.  Myter består av moral och är viktig för att människor ska förstå sitt förflutna i 32

förhållande till nutid.  Myter bidrar till att människor kan få en känsla av trygghet genom att känna 33

tillhörighet till något. Nationella myter ger känslor hos människor.  Det kan handla om att övertyga 34

en person om att denne tillhör en viss grupp och att barndomsminnen från ett visst land då kan bli 

viktiga beroende på att föräldrarna levt där.  Myter kan användas för att föra fram olika agendor. 35

Det kan handla om kommersiella syften, politiska agendor eller att uppfylla olika krav.  Eriksen 36

(1996) menar att det finns ett praktiskt och ett existentiellt perspektiv på myter. Båda behövs för att 

människor ska kunna känna att livet är meningsfullt, likväl som att människor ska kunna känna 

gemenskap med varandra och identitetsskapandet.  Han kommer såldes fram till att det inte är 37

myter i sig som är farliga, utan att de blir det om människor missbrukar dem.  Myter missbrukas 38

om människor använder dem som en politisk process för att kunna genomföra vissa handlingar och 
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då skapa fiendebilder, våld och liknande.  Det väsentliga är därför att fundera över det sätt som 39

mytologiseringar och beskrivningar av myter används inom olika forum, snarare än att jobba för att 

radera myterna.  Wallmark (1997) menar att myt och identitet används för att människor ska kunna 40

hitta gemensamma nämnare för det som håller dem samman. Han ger ett exempel som beskriver hur 

Museum framställer kalmarunionen. Han menar att det ofta är sammanhållningen mellan de 

nordiska länderna under kalmarunionen som framhävs. Snarare än att visa på den osämja som fanns 

mellan olika grupper i norden under denna tid. Genom att skapa myter går det alltså att visa på en 

känsla av samhörighet mellan grupper som kan utnyttjas av politiska agendor enligt honom.  41

Elmersjö (2013) har använt teorin om myter i sin forskning och menar att länder framställer historia 

olika. Det är lättare att upptäcka nationella myter som ligger till grund för ett annat lands syn på 

historien än sin egna. Det finns således nationella myter som påverkar innehållet i de egna skrivna 

läroböckerna.  De myter som har varit mest framträdande kring kalmarunionen har skiljt sig åt 42

under olika tider. Under 1920-1930-talet försökte både Sverige och Danmark att framhäva sin egna 

nationalitet. Danmark ville framstå som ett starkt och växande land under tiden som Sverige ville 

visa på sin egna vilja att skapa sig en egen nationalitet och slå tillbaka mot ett förtryck från 

Danmark. Efter 1960-talet blev ländernas framställning av kalmarunionen mer lika varandra då 

länderna blev mer angelägna om att förstå det andra landets perspektiv. Danmark kunde exempelvis 

förstå anledningarna till att de blivit kallade förtryckare i andra länders läroböcker. Läroböckernas 

framställning förändrades då allt mer mot att kopplingen till nationen blev mindre. Kalmarunionen 

började presenteras som ett nordiskt fenomen och blev då en vanligare förklaring än de nationella 

myterna i de olika länderna. De motsättningar som funnits mellan det danska och det svenska kom 

att få mindre betydelse, istället fokuserade man nu mer på att föra fram det danska motståndet mot 

hansan.  Denna syn stämmer överens med Lönnroth (1969) som menade att kalmarunionen bör 43

studeras som ett försök av de nordiska länderna att hävda sig mot omvärlden. Att tillsammans enas 

under en union var ur ett ekonomiskt perspektiv positivt då till exempel förhållandet till 

hansaförbundet var stort under denna tid. Ju starkare gemenskap mellan länderna desto starkare 

positioner mot omvärlden hade man.  Problematiken enligt Elmersjö (2013) var att vissa nationella 44

myter (trots det mer gemensamma sätt historien presenterats på) fortfarande levde kvar. Exempelvis 
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kunde kalmarunionen ibland presenteras som en nordisk angelägenhet för att i andra situationer 

presenteras som nationella. Ett exempel på det menar han var de motiv som fördes fram under 

framställningen av kalmarunionen. Motiven kunde vara att antingen föra fram Danmarks starkaste 

år eller visa på hur Sverige blev nationellt starka och att visa på att de kunde växa sig ännu starkare. 

Framställningen om kalmarunionen i anknytning till myter kom på så sätt inte helt att förändras, 

vilket Elmersjö (2013) beskrev på följande sätt:   45

!
”När betydelsen av unionen för den nationella myten blev mindre och beskrivningen av en skulle 

kokas ner till endast ett par rader var det dock samma nationella grundinställning som på 1930-

talet som blev kvar.  46

!
Larsson (1997) menade att det fanns skilda perspektiv genom vilka Kalmarunionen har förklarats, 

gemensamt är dock att dessa perspektiv framkommit genom att specifika händelser står i fokus för 

en sådan analys. Händelserna är till exempel de beslut som bestämdes i Kalmar år 1397. En annan 

händelse var vad som hände under Engelbrektsupproret, samt de orsaker som låg till grund för att 

unionen skapades. Likaså fanns det skilda tolkningar angående vad som orsakade unionens 

sammanbrott. Larsson (1997) menade även att det gick att diskutera huruvida de strider som skedde 

under unionen kom att leda till hat mot nationerna. Jag har skapat en tabell som innehåller de 

centrala händelserna som Larsson (1997) presenterat och som jag valt att använda mig av i min 

analys av gymnasiets läroböcker, vilket beskrivs under metodkapitlet.  47

!
2.3 Historieförmedlingen i läromedel 

Historiemedvetande är kopplat till en människas identitetsskapande och den kontext som en 

människa lever i.  Karlsson (2009) menar att historiemedvetande är när en människa försöker 48

orientera sig i den tid denne lever för att förstå vilken identitet man har. Karlsson (2009) menar 

också att historiemedvetande är viktig för att förstå betydelsen av historiebruk (alltså det sätt 

historia används på). Målet med historiebruk är att använda historia på ett sätt som påverkar 

människor mot en viss riktning. Det är sammankopplat med historiemedvetenade som har betydelse 

för att en människa ska förstå vem denne är. I en analys av läroböcker där historia står i centrum, 

menar därav Karlsson (2009) att det är viktigt att ha kännedom om vilket historiemedvetande som 
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ligger bakom för att förstå hur historia används.  Aronsson (2000) menar också att dessa begrepp är 49

förenliga med varandra. Då historiemedvetande beskriver ett samspel mellan dåtid, samtid och 

framtid går det att upptäcka hur dessa tidsramar reproduceras genom att undersöka historiebruket.  50

!
Ammert (2008) menar att historiemedvetande har tre former. Där den första formen handlar om 

identitetsbildning. Det är aspekter som behandlar den egna personens identitet, kulturer denna kan 

komma att möta samt hur de samspelar med varandra. Den andra formen handlar om interaktion 

som sker mellan människor. Denna del är hur människor påverkar varandra, deras handlingar och 

vilka värderingar som ligger bakom dessa. Den tredje formen behandlar historiemedvetande som ett 

verktyg för att upptäcka hur förändringar sker. Det kan gälla ett händelseförlopp, en kontinuitet i 

historien eller hur olika händelser förändras.  Kritiken som finns mot historiemedvetande och 51

historiebruk handlar om att begreppen är svåra att använda som grund för analys. Norgdren (2006) 

påpekar svårigheter med att förstå när begreppen används och hur det kommer till uttryck, men 

även hur det kan förändras och varför det gör det.  Vidare framkommer kritik om att begreppet är 52

svårt att beskriva och därmed blir svårt att tolka. Det är även få länder som använder sig av 

begreppet, framförallt sker analyser om historiemedvetande i Sverige, Danmark eller Tyskland. 

Otydlighet om vad begreppet egentligen innebär kan påverka forskares tankar om vad det är och hur 

det ska användas.  Nordgren (2006) beskriver historiemedvetande som en teori, han menar att 53

historiemedvetande påverkar en människas identitet och dennes känsla för verkligheten. 

Historiemedvetande fyller en funktion genom att berättelser av historiska slag används för att delge 

handlingar och värderingar som en människa har eller för att få dessa att uppfattas som befogade.  54

Jensen (1997) menar att människor har ett behov av att känna sig meningsfulla för den tid de lever i, 

vilket historiemedvetande hjälper till med. Han har likt Ammert (2008) beskrivit 

historiemedvetande i flera steg. Enligt Jensen (1997) är det fyra steg som är viktiga. Nämligen 

identitetsbildning, möten med andra kulturer, en sociokulturell läroprocess och människors 

rättfärdigande av sina intressen. Identitetsbildning handlar om huruvida en människas identitet 

uppfattas i koppling till exempelvis ett tidsperspektiv. Möten med andra kulturer skapar 
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frågeställningar över skillnader, likheter eller upplevda händelser över tid. Sociokulturell 

läroprocess handlar om hur livet kan uppfattas för människor och skapa funderingar om hur en 

människa bör leva sitt liv. Människors rättfärdigande av intressen är mer vad som anses vara rätt 

eller fel och vilka värderingar en människa har.   55

!
Karlsson (2009) har utarbetat en typologi över olika typer av historiebruk, för att ge en förståelse 

för hur historia kan användas. En historietext kan nämligen ha olika syften.  Han menar att det 56

finns sju sätt av vilka historia kan användas på, dessa är ett vetenskapligt historiebruk, ett 

existentiellt historiebruk, ett moraliskt historiebruk, ett ideologiskt historiebruk, ett icke-bruk av 

historia, ett politiskt-pedagogiskt historiebruk och ett kommersiellt historiebruk. De visar på hur 

historia kan användas idag, men även på vilket sätt historia faktiskt har använts. Han beskriver att 

historiebruk kan användas för att analysera vilka skillnader och likheter som kan tänkas finnas när 

det gäller olika samhällen och olika perioder inom historia. I historiska läromedel är det framförallt 

ett vetenskapligt historiebruk som används då det ofta brukas av bland annat historiker och 

historielärare. Meningen är att upptäcka eller rekonstruera den historia som finns på ett 

vetenskapligt sätt för att lära vidare till andra. Det möjliggör en analys över hur ett samhälle har 

kommit att utvecklas. Det kan ske genom en presentation av historisk fakta, kronologisk ordning 

och variationer både över tid som geografiskt. Funktionen är att verifiera det som har hänt eller 

användas för att föra fram en tolkning av det som har hänt. Den främsta kritiken riktad mot denna 57

typ av historiebruk är att den ofta anses vara allmänt gällande, även fast det finns betydligt fler sätt 

som historia används på.  Karlsson (2009) menar att dessa typer av historiebruk inte enskilt kan 58

förklara alla sätt som historia används på, då han menar att historia säkerligen kan brukas på fler 

sätt dock skriver han att indelningen är användbar för att illustrera historiens roll i samhället.  Det 59

vetenskapliga och ideologiska historiebruket kan påminna om varandra, men Karlsson (2009) 

framhåller att den tydligaste skillnaden är att det vetenskapliga bruket bedrivs i syfte att bidra till 

den vetenskapliga forskningen under tiden som det ideologiska används för att övertala människor 

för en viss ideologisk ståndpunkt.  60

!
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Det existentiella historiebruket används vanligen vid händelser som människor gärna vill minnas 

eller glömma. Detta bruk kan på så sätt egentligen användas av alla människor. Vanligt 

förekommande är det dock inom samhällen där människor blir utsatta för hög press eller vid svåra 

situationer som exempelvis en stor konflikt eller förtryck under traumatiska händelser. Det 

moraliska historiebruket uppkom som en reaktion mot de moderna funktionella staterna, främst i de 

fall då delar av historien undanhållits från medborgarna i syfte att gynna sin egna makt. Till 

exempel skulle det kunna vara så att den historia som varit viktig för medborgarnas identitet 

åsidosatts. Det moraliska bruket handlar om att återupptäcka historia och det sker exempelvis i ett 

sådant här fall genom att skapa en moral och samvetspolitik.  Det ideologiska historiebruket har ett 61

behov av att konstruera och uppfinna, samt att dess funktion är att legitimera eller rationalisera 

historia. Det kan handla om att konstruera historia så att det passar ett visst syfte, till exempel skulle 

en makthavare kunna gynnas om historien vinklas så att de fakta som riskerar att påverka dennes 

makt negativt omkonstrueras.  Syften som politiska eliter eller intellektuella kan ha i koppling till 62

ideologierna socialism, kommunism och nationalism kan gynnas av att använda historia på detta 

sätt. Kritiken mot detta bruk är att de grupper som saknar en tydlig historisk anknytning kan 

missgynnas och till och med anses sakna ideologisk grund till ett territorium. Det finns exempel i 

historien där det har gått så långt att en del människor drabbats av etniska rensningar.  Ett icke-63

bruk av historia är precis som det låter på namnet när viss historia inte presenteras i syfte att gynna 

egna intressen. Det brukas till största del av intellektuella eller politiska eliter för att legitimera eller 

rationalisera ett eget syfte. Det handlar då inte om historia som tillfälligt faller i glömska inom en 

exempelvis presentation, utan ett icke-bruk är således en medveten hållning.  Det politisk-64

pedagogiska historiebruket är när historia används för att jämföra förhållandet mellan dåtid och 

nutid på ett oproblematiserat sätt. Detta historiebruk har fått kritik för att framföra likheter till 

bekostnad av skillnader. Anhängare av det vetenskapliga historiebruket är exempelvis ofta en källa 

till denna kritik, då dessa bruk av historia inte går att förena med varandra.  Det kommersiella 65

historiebruket har uppkommit alltmer då populärhistoria har vunnit framfart. Det används för att 

gynna kommersiella syften och skulle kunna tillhandahållas av exempelvis reklam eller olika 

medier.   66

!
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Poulsen (1998) har beskrivit den process av vilken historia framställs i historieläroböcker. Hon 

menar att historia är viktig för att eleverna ska kunna känna identitet och tillhörighet samt att 

historieskrivningen då kan påverka eleverna. Elevernas läroböcker har betydelse för elevernas 

förväntningar på deras liv och framtid. Läroböcker är undervisningens mittpunkt, då den haft 

betydelse för både lärarna men likväl som för eleverna. Historieböcker bidrar till den historiesyn 

som eleverna kommer att ha.  Holmen (2006) menar att läromedel följer med i 67

samhällsutvecklingen och då kan ändra historieuppfattningen. Han nämnde dock att historia av 

äldre karaktär kan upplevas mer oföränderlig med anledning av att nyare historia lättare anpassar 

sig efter en förändrad utrikespolitik. Han menar att det visar på att statlig styrning inverkar på 

läroböcker i den mån att läroplaner och statlig granskning förekommit för läroböcker. Han skrev 

också att läroböcker till viss del kan tvingas anpassas efter lärarnas åsikter om samhället för att de 

ska vilja bli använda av lärarna och då säljas.  I Danmark kom det år 1890 att finnas avsnitt som 68

behandlade nordisk historia. Det ansågs nu vara viktigt att även känna till grannländernas historia. 

Efter år 1979 förändrades synen på nordens historia i danska läroböcker och det blev istället fokus 

på att Danmarks historia skulle föras fram. Det beskrevs vara ett resultat av Danmarks 

medlemsskap i EU.  Efter andra världskriget gick det att upptäcka ännu en skillnad nämligen spår 69

av den tyska nationalismen, läroböckerna skrevs om för att anpassas mer efter Europa.  Nu hade 70

fokus bytts ytterligare än gång, nämligen till att bli mer fokus på händelser. Tidigare hade konflikter 

och krig haft en central roll i läroböcker, nu kom andra händelser i centrum för att mer passa den 

nuvarande tidsandan. Nationalismen för det egna landet tonades ned och Europa började till 

exempel att samarbeta mer genom exempelvis EU.  De tyska läroböckerna hade till exempel 

förändrats från en mer nationell karaktär till att bli allt mer representativt globalt. Istället för att 

fokusera på exempelvis frågan om Holstein-Schleswig var det nu relationerna mellan Europa och 

resten av världen som fördes fram i högre skala. Fokus för vad som har presenterats i 

historieläroböcker har alltså förändrats.  71

!
2.4 Sammanfattning 

Uppfattningen om Kalmarunionen skiljer sig åt beroende av tendenser och generella mönster i 

samhället.  I både Danmark och Sverige går det att se hur framställningen tenderade att förändras  72
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efter världskrigen till att bli mindre nationellt betingad. Detta då framställningen av den egna 

nationen som störst blev mindre för att istället gå mot en mer gemensam nordisk historia för att 

framhäva sin position mot till exempel hansan.  Det är dock tydligt att vissa nationella 73

mytologiseringar förblev fasta, såsom att kalmarunionen förklaras genom att vara något danskt 

under tiden som processen med frigörelsen istället presenteras som en svensk del.  Historiebruk 74

hör samman med begreppet historiemedvetande. Genom att historiemedvetandet hjälper människor 

att förstå den kontext och den tid som de lever i så kan människor också tolka vilken typ av historia 

som används i olika sammanhang. Historia kan brukas på olika sätt, till exempel genom att påverka 

människor i en viss riktning genom historisk anknytning.  Elevernas historieuppfattning påverkas 75

av läroböcker och då även lärare tenderar att utgå från läroböcker i sin undervisning så är det viktigt 

att ha kännedom om hur olika händelser framställs.  76
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3 Källmaterial, metod och källkritik 

Jag har valt att använda mig av en kvalitativ textanalys, genom att undersöka hur läroböckerna 

framställer olika händelser som skett under kalmarunionen under olika tidsperioder.  De utvalda 77

händelserna är baserade på Larsson (1997) och presenterades under tidigare forskning. Larsson 

(1997) menade att tolkningar av händelser har varierat beroende på den tid som de har uppkommit 

under, men även varierar beroende på vilket land som har framfört tolkningarna. Olika tolkningar 

gäller vid händelser kring Kalmarunionen med fokus på de beslut som slöts i Kalmar år 1397, 

händelserna under Engelbrekts uppror, orsakerna till att unionen skapades, men även anledningar 

till att unionen föll samman samt huruvida unionsstriderna skapade ett utbrett nationalhat eller inte. 

Det är också dessa händelser som är utvalda för min undersökning.  78

!
3.1 Källmaterial och urval 

Jag har valt att undersöka sex läromedel för gymnasiet, varav tre är svenska och tre är danska. 

Läroböckerna är även utgivna under olika tidsperioder med fokus på 1960-talet, 1980-talet och 

2000-talet. ”Sveriges historia för gymnasiet” är skriven av Kjell Kumlien och utgiven år 1962 av 

svenska förlaget Bonnier (andra upplagan). Läroboken från Danmark utgiven under samma 

tidsperiod har titeln ”Nordens historie: Bind 1, Volym 1 & 2” och är skriven av Poul Kierkegaard 

och Kjeld Winding. Den är utgiven år 1965 av Hagerups förlag. Jag har också studerat en svensk 

lärobok med titeln ”Historiens Huvudlinjer 1” skriven av Per-Erik Brolin, Leif Dannert och Åke 

Holmberg. Den är utgiven år 1981 i Stockholm av förlaget Almqvist & Wiksell läromedel. Den 

danska läroboken som också gavs ut under 1980-talet har titeln ”Det gamle Danmark 800-1890 

Udviklingslinjer og tendenser”. Den är skriven av Harry haue, Jörgen Olsen och Jörn Aarup-

Kristensen. Som gavs ut av förlaget Mungaard år 1983. En svensk lärobok som gavs ut under 2000-

talet som jag använt mig av i min undersökning har titeln ”Sverige perspektiv på historien A” 

skriven av Hans Nyström och Örjan Nyström. Den gavs ut av förlaget Gleerups utbildning AB i 

Malmö år 2001. Den danska lärobok jag analyserat från denna tidsperiod har titeln ”Overblik - 

danmarkshistorie i korte træk” och är skriven av författarna Bente Thomsen och Lars Peter Visti 

Hansen. Läroboken gavs ut av förlaget Gyldendal år 2014. 

!
Vid genomförande av en läromedelsanalys är det optimala att studera läroböcker som vi med 

säkerhet vet har använts i undervisning. Dessvärre möttes jag av en problematik där de bokförlag 
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jag varit i kontakt med inte hade statistik över hur läroböcker för skolor har sålts eller vilka som har 

använts. Jag vill betona att det har framförts liknande diskussioner om urval vid andra 

undersökningar som påminner om min analys. Till exempel framkommer det i undersökningen 

”Unionen i historieundervisningen” skriven av Høyland Mork (2005) en diskussion om att det är 

komplicerat att undersöka läroböcker på grund av att det inte finns tydliga bestämmelser angående 

vem som kan bestämma det innehåll som presenteras i läroböckerna. Hon menar på att det finns 

flera faktorer som påverkar hur en lärobok kommer att utformas och att det beror på flera faktorer, 

däribland den totala sociala utvecklingen, institutionell ram, författaren, förläggaren, publik, 

återkoppling och revidering. Hon skriver också att det inte är möjligt att ta hänsyn till alla dessa 

faktorer och att det då är nödvändigt att istället koncentrera sig på de mest nödvändiga faktorerna. 

Vilka de är måste personen som genomför undersökningen välja ut utifrån de som denne antar har 

störst betydelse för den text som ska analyseras.  Staffan Selander (1998) beskriver också att 79

läroböckernas innehåll kan påverkas beroende av olika faktorer exempelvis läroplaner och att det då 

gäller att vara uppmärksam på innehållet.  Gruvberger (1990) har genomfört en undersökning där 80

han jämför de nordiska grannländernas historia i grundskolans läroböcker sedan mitten av 1800-

talet och har då baserat sitt urval av läroböcker genom att välja ett urval av böcker som har 

uppkommit i flera upplagor. Han anser att det ökar chanserna för att böckerna har använts mer inom 

undervisning.  Jag har således baserat mitt urval av böcker på ett liknande sätt, då jag har valt 81

böcker som har givits ut av kända förlag och flera upplagor för att jag anser att det ökar chansen att 

de har använts mer i undervisningssyfte. Jag har även använt mig av böcker som finns tillgängliga 

på bibliotek. 

!
3.2 Metod 

Kvalitativa analyser kan genomföras med olika metoder, dessa kan variera beroende på vilket syfte 

man vill uppnå, det problem man formulerat samt valt angreppssätt.  Med en bred problemställning 82

som till exempel mitt syfte att nå kunskap om hur kalmarunionen framställts i svenska respektive 

danska läromedel under tidsperioden 1960-2000-talet är det vanligare med ett induktivt 

angreppssätt. Jag har då valt att utifrån Larssons (1997) forskning om viktiga händelser för 

kalmarunionen basera mitt analysverktyg som ligger till grund för min kvalitativa textanalys. Jag 
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kommer att använda mig av en analysmatris för att analysera läroböckernas framställning av 

kalmarunionen. Analysmatrisen utgår från Larsson (1997) beskrivning av händelser under 

kalmarunionen och jag kommer att applicera det på de olika decennierna i läroböckerna. 

Händelserna är de beslut som slöts i Kalmar år 1397, händelserna under Engelbrekts uppror, 

orsakerna till att unionen skapades, men även anledningar till att unionen föll samman samt 

huruvida unionsstriderna skapade ett utbrett nationalhat eller inte.För varje händelse kommer jag 

således att analysera innehållet i en svensk och en dansk lärobok under 1960, 1980 och 2000-talet.   83

Se nedan: 

Tabell: 1. Analysmatris utifrån händelserna 

!

Källa: Larsson, Lars-Olof, Kalmarunionens tid: från drottning Margareta till Kristian II, 

Stockholm, 1997, s.21 

!
Kravet på transparens innebär att jag använder mig av en modell i form av en matris där jag ger en 

översikt över min analys. Modellen fylls med förklaringar av händelserna och antalet exempel som 

dessa fanns med i respektive lärobok.  I tolkningar av händelserna använde jag mig av ett 84

angreppssätt från hermeuneutik. Enligt detta synsätt är det nödvändigt att göra en tolkning för att få 

Händelser 
under 
Kalmarunionen:

Beslut som 
slöts i Kalmar år 
1397

Händelserna 
under 
Engelbrekts 
upproret

Orsakerna till 
att unionen 
skapades

Anledningar till 
unionen föll 
samman!

Huruvida 
unionsstriderna 
skapade utbrett 
nationalhat

Läroböckerna:

1960-tal svensk 
lärobok

1960-tal dansk 
lärobok

1980-tal svensk 
lärobok

1980-tal dansk 
lärobok

2000-tal svensk 
lärobok

2000-tal dansk 
lärobok
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en förståelse av sammanhanget varav en text är skapad och då förstå vad man läser. Jag har valt att 

analysera de utvalda händelserna genom att först etablera en förståelse av texten i sitt sammanhang. 

Därefter har jag tolkat texten utefter sin kontext genom att jämföra läroböckernas händelser med 

varandra och hur de framställs.  Magne Angvik (1999) presenterar två tidsperspektiv för att 85

kategoriers innehållet i en kvalitativ textanalys, det kan då vara från ett vertikalt såväl som ett 

horisontellt tidsperpektiv. Jag använder mig i min analys av båda sätten genom att det horisontella 

perspektivet är de likheter och skillnader som kan urskiljas mellan de danska och svenska 

läroböcker från samma decennium,  samtidigt dom det vertikala perspektivet handlar om de likheter 

och skillnader i danska och svenska läroböcker som kan urskiljas över en längre tidsperiod.  I 86

kvalitativa analyser ligger fokus på att analysera mjuk data som till exempel är olika texter. Till 

skillnad från den kvantitativa metoden som beskrivs vara hårda data i form av exempelvis fakta om 

insamlat material i form av åldrar, yrke och liknande.  Den kvantitativa metoden använder sig ofta 87

av matematik för att genomföra mätningar till olika undersökningar. Metoder tillhörande denna typ 

kan vara olika mätningar av siffror och exempelvis utmynna i statistik, experiment, 

sammanställningar av enkäter eller frågeformulär. Det skulle gå att använda en kombination av 

kvalitativ och kvalitativ metod om jag till exempel även skulle undersöka antalet sidor som gett 

utrymme för kalmarunionen under de olika decennierna. En undersökning med denna kombination 

av metodval skulle dock kräva längre tid och jag var därav tvungen att avgränsa mig till den 

kvalitativa metoden. Kvalitativa metoder är användbara vid analys av formuleringar i form av texter 

och ord.  88

!
3.3 Källkritik och metoddiskussion 

Validiteten och reliabiliteten är viktig för att bestämma hur pass trovärdig och giltig en 

undersökning är.  Jag tycker att reliabilitet finns i och med att det går att replikera min studie 89

genom att en annan person skulle kunna genomföra samma studie med samma metod och min 

undersökning är därav trovärdig.  Det väsentliga för att genomföra en giltig undersökning är att det 90

valda syftet kan besvaras i och med undersökningen.  För att komma fram till om tolkningarna är 91
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sanna är sammankopplat med det som kallas för validitetskriteriet.  Den kritik som uppstått 92

gentemot kvalitativa analyser handlar om den höga risken för subjektivitet, vilket bottnar i 

författarens valmöjligheter att själva välja vad det är som är väsentligt att studera. Exempel på 

faktorer är val av data konstruktionen samt analysen av denna. En annan vanlig kritik framförs mot 

kvalitativa analyser är att det inte finns tillräcklig transparens till exempel en tydlig beskrivning av 

hur analysen har gått till, vilket kan påverka validiteten. För att komma fram till ett giltigt resultat 

(med hög validitet) har jag valt att beskriva mitt tillvägagångssätt och urval av metod tydligt genom 

en ananlysmatris.  Jag har använt mig av en analysmatris som verktyg för att genomföra en 93

tolkning av mina resultat av läroböckerna. Miles och Huberman (1994) har också använt sig av 

detta verktyg för att genomföra en analys. Viktiga regler att följa är då autencitetsregeln, 

inklusionsregeln och transparensregeln. Enligt autencitetsregeln är det viktigt att det utvalda 

materialet utgår från vad källmaterialet faktiskt visar. Inklusionsregeln handlar istället om all 

information som faller in under en vald kategori i matrisen ska användas. Jag har till exempel 

använt mig av citat från läroböckerna i undersökningen för att visa på hur jag kom fram till mina 

slutsatser. Transparensregeln är att tabellen ska vara tydlig och giltig, för att den information som 

valts för analys inte ska bli godtycklig har jag exempelvis utgått från Larssons (1997) beskrivning 

av händelser viktiga för kalmarunionen som grund för min tabell. Ett visst utrymme för tolkning är 

viktigt i kvalitativa metoder. Boolsen (2007) beskriver exempelvis att det finns ett behov av egna 

tolkningar. Hon menar att det inte finns ett förutbestämt resultat när det gäller analyser, utan det 

krävs att den person som genomför en undersökning bedömer det som denne undersöker, vilket ger 

en tolkning. I mitt fall handlar det om att tolka de resultat som framkommer om framställningen av 

kalmarunionen. Resultaten skriver Boolsen (2007) alltid kommer att öppna upp för diskussion då 

alla områden inte kan vara uppdelade i svart och vitt, då blir också självständiga bedömningar 

viktiga. Ett hermeuneutistiskt förhållningssätt är då möjligt att tillämpa för analys.   94

!
!
!
!
!
!
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4. Resultat 

Undersökningen innehåller två tydliga uppdelningar beroende på tidsaspekten av min analys. Till en 

början presenteras danska och svenska läroböcker i kronologisk ordning för att visa på hur 

kalmarunionen framställs i respektive land. Det följs av en sammanfattande del där likheter och 

skillnader mellan två läroböcker från samma decennium presenteras. Den andra delen handlar om 

de kontinuiteter och förändringar kring respektive nations framställning av kalmarunionen som 

finns under mellan 1960-2000-talet. 

!
4.1 Svensk lärobok ”Sveriges historia för gymnasiet” under 1960-talet 

Läroboken ”Sveriges historia för gymnasiet” skriven av Kjell Kumlien är utgiven av förlaget 

svenska bokförlaget Bonnier år 1962. I denna lärobok framkom 4 exempel med beskrivningar av de 

beslut som togs i Kalmar år 1397. Det fanns 7 exempel om händelserna under Engelbrektsupproret. 

9 exempel där orsakerna till att Kalmarunionen skapades beskrevs, samt 15 exempel på anledningar 

till att kalmarunionen föll samman. Det förekom tre exempel på synen om huruvida nationalhat 

skapats, varav ett av dem talade för att nationalhat faktiskt uppkommit.   95

!
4.1.1 Framställningen av händelserna under kalmarunionen 

Enligt läroboken grundades besluten i Kalmar på att den västerländska kulturen bidrog till att de 

nordiska länderna fick mer gemensamt och på så sätt kunde skapa en gemensam stat. Det var under 

år 1160-1350 som sammanhållningen var som starkast, vilket Kjell Kumlien beskrev på följande 

sätt:  96

!
”Under skedet 1160-1350 trädde de nordiska länderna i starkare beröring än förr med den 
västerländska kulturkretsen.”  97

!
Läroboken försöker även förklara anledningen till att Kalmarunionen skapades. Enligt Kjell 

Kumlien var den bakomliggande tanken med de beslut som togs i Kalmar år 1397 att Norden 

tillsammans skulle skapa en stat. De gemensamma mål som fanns var att nordens länder 

tillsammans skulle ha en gemensam framtid, vilket beskrivs i citatet nedan:  98

!
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”Här sökte man nu på bästa sätt ordna för Nordens gemensamma framtid: utåt skulle dess 
olika stater vara som ett rike, men var och en av dem skulle styras efter sina egna lagar. En 
stor nordisk förbundsstat var för första gången i historien skapad.”  99

!
Det framkom både förklaringar som talade för gemensamma nämnare, likväl som för olikheter. I 

föregående citat gick det exempelvis att utläsa att staten trots en gemensam styrning nordiska 

länderna emellan tyckte att det var viktigt att staterna hade olika lagar i respektive land.  Målet 100

med besluten som togs i Kalmar var att gemenskapen skulle etableras mellan de nordiska länderna 

och en likhet mellan länderna var då att människor kunde gifta sig med varandra över gränserna. I 

alla fall de människor tillhörande klassen av stormän. Språkets betydelse lyfts också fram som en 

viktig faktor, till exempel menade läroboken att språken i nordiska länderna var väldigt lika 

varandra under denna tidsperiod. Den egna utvecklingen beskrevs på så sätt som avgörande för att 

länderna med tiden kom att skiljas åt, till exempel genom att språken började arta sig olika:  101

!
”De nordiska språken hade på den tiden ännu inte skilt sig så mycket från varandra, som 
senare blev fallet. Äktenskapsförbindelser mellan medlemmar av stormansklassen i de olika 
länderna hade inom denna skapat en känsla av samhörighet. Allt detta var omständigheter, 
som talade för en förening av de nordiska folken.”  102

!
Det har presenterats orsaker till att kalmarunionen kom att skapas. Enligt läroboken fanns det 

mäktiga länder och instanser som påverkade och skrämde den nordiska unionen ur en 

maktsynpunkt. I citatet nedan går det att utläsa hur Tyskland blev allt mäktigare under denna period 

genom att utöka sitt rike över Östersjöområdet. Samtidigt var den katolska kyrkan mäktig och växte 

sig allt större i framförallt Norra Europa. Dessa aspekter framfördes vara orsaker till att länderna i 

Norden fick en ökad press samt anledning att stärka samhörigheten genom en union för att stå emot 

de andra makterna.  Tysklands växande makt presenterades till exempel på följande sätt: 103

!
”Den katolska kyrkan befäste och vidgade sin makt i norra Europa, och tyskarna trängde 
fram i Östersjöområdet. Påverkningarna söder-  och västerifrån nådde först Danmark, som 
också var de folkrikaste av de nordiska länderna. Det bör vid mitten av 1200-talet ha haft 
ungefär 1 1/2 miljon invånare.”  104

!
!
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Förutom Tysklands växande maktställning menade läroboken att även andra orsaker fanns som 

framkom som förklaringar till att skapandet av Kalmarunionen var ett viktigt beslut. Digerdöden 

som härjat i Europa i mitten av 1300-talet påverkade genom att ekonomin i landet blev sämre. 

Genom att ekonomin blev sämre menade Kjell Kumlien att digerdöden påverkade ekonomin 

negativt i landet och då även minskade det svenska rikets kraft. Drivkraften till att skapa en union 

blev då starkare. Digerdödens konsekvenser beskrevs på så sätt att ha stor betydelse som orsak för 

Kalmarunionens skapande genom den sämre ekonomin tvingades kungen att belåna landet för att 

komma vidare från pestens hägringar:  105

!
”En ohygglig böldpest, digerdöden som rasade i Europa omkr. 1350, var också en orsak till 
detta lands varaktiga tillbakagång, liksom den säkert även allvarligt nedsatte det svenska 
rikets kraft.”  106

!
Det fanns också en rädsla för kungen Albrekt av Mecklenburg som härskat i Sverige. I Sverige 

fanns det en oro för vad hans avsikter med att styra landet var och vilka beslut han skulle kunna 

tänkas inrätta. Rädslan för kungen bidrog till att den svenska aristokratin istället tillfrågade 

Margaretha om hon ville överta positionen som makthavare i Sverige:  107

!
”Året dessförinnan hade Bo Jonssson dött i Sverige, och då uppstod frågan, vart hans 
värdiga kvarlåtenskap skulle gå. Av fruktan för kung Albrekts avsikter bad då den avlidnes 
meningsfränder och förtroendemän inom den svenska aristokratin den statskyrka drottning 
Margareta att överta regeringsmakten även i Sverige (1388).”  108

!
En annan viktig händelse under Kalmarunionens tid var Engelbrektsupproret. Enligt läroboken 

uppkom upproret av att det fanns ett etablerat missnöje i Sverige under styret av Erik av Pommern. 

Missnöjet grundade sig i att de människor som bodde i Sverige inte upplevde sig ha lika mycket 

makt som de personer som levde i Danmark. Det var framförallt stormän i Sverige som ansåg att 

daskar och tyskar fick större möjligheter att styra över slottslän:  109

!
”I Sverige hade det länge rått missnöje med Eriks sätt att regera landet. De andliga och 
värdsliga stormännen retade sig över att han tillsatte danskar och tyskar att styra de flesta 
slottslänen och att han ville bestämma om biskopsvalen.”  110

!
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Det etablerade missnöjet som beskrevs i läroboken handlade (förutom om en upplevd 

snedfördelning av makt) även om att det fanns ett missnöje om skatterna. Sverige beskrevs i 

läroboken som hårt beskattat, vilket inte skedde i ett bra läge då ett krig med Tyskland nyligen 

utbrutit. Kriget påverkade i sin tur Sveriges inkomster negativt genom att industrin kom att ta skada 

av kriget och exporten till bland annat Tyskland då minskade. Även förhöjda skatter infördes och i 

kombination med minskad ekonomi så ökade missnöjet i Sverige ytterligare. Framförallt i 

Bergslagsdistrikten blev missnöjet stort. Danska fogdar beskrevs under denna tid som att de plågade 

bönderna, men de anklagades också för att vara hänsynslösa:   111

!
”Kriget med hanseaterna drabbade hårt begslagsdistrikten, som var beroende av 
metallexporten och dessutom blev hårt beskattade. Den danske fogden över Västmanland 
och Dalarna Jösse Eriksson framställs också i svensk tradition som en hänsynslös 
skatteindrivare och bondeplågare.”  112

!
Missnöjet var starkast inom vissa grupper och det fanns således stora splittringar i Sverige. 

Läroboken framhöll att det var grupper som bönder och bergsmän som helst ville ha ett uppror mot 

unionen, men så småningom anslöt sig också andra grupper som till exempel prelater. Under 

ledningen av Engelbrekt Engelbrektsson anslöt de sig för att göra uppror mot unionskungen.  113

!
”Vid midsommartiden 1434 gick bergsmän och bönder under hans ledning i strid med 
unionskungen och hans fogdar; till resningen anslöt sig inom kort prelater och världsliga 
stormän med sina väpnade följen.”  114

!
De splittringar som fanns i Sverige gällande de som stödde en union och de som inte ville ha en 

union var alltså starka.  Förutom det framkom olika förklaringar till varför kalmarunionen 115

slutligen kom att falla samman. I läroboken beskrevs känslan av nationalism som en viktig faktor. 

Olika utvecklingar hade skett inom de olika nordiska länderna som skapat en växande känsla för det 

egna landet, vilket påverkade sammanhållningen av en union negativt. Det beskrevs till stor del 

bero på att ett samarbete var svårt att upprätthålla över de nordiska ländernas gränser:  116

!
”Men det uppstod också svårigheter, då det gällde att upprätthålla den nordiska 
statsbildningen. De ofantliga avstånden var på den tiden svårare att övervinna än nu. Varje 
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land hade redan en lång egen utveckling bakom sig, och där hade framväxt en ömtålig, 
särpräglad känsla för det egna.”  117

!
De splittringar som fanns under kalmarunionens tid beskrevs bero på att stånden ansåg att det mest 

väsentliga var att värna om det som de själva gynnades av. På så sätt skapades motsättningar mot 

kalmarunionen genom att de högre stånden tyckte att det var viktigt att bibehålla sin makt och sina 

privilegier. Det var inget som de ville att kungamakten skulle påverka. Samtidigt var det för de lägre 

stånden inte uppskattat med höjda skatter som ledningen i länderna ville skapa. Som resultat av 

detta missnöje var det både bönderna och de högre stånden som ville slå tillbaka mot kungen. 

Bönderna i rädsla att få det sämre och för de högre stånden fanns viljan att slå tillbaka mot kungen 

för att slå givakt om sina intressen. Intressemotsättningarna beskrevs tydligt nedan:  118

!
”Intressemotsättning kunde uppstå mellan kungamakt och ständer. De båda högre stånden 
slog energiskt vakt om sina priviligerier, ifall de hotades, och krävde delaktighet i rikets 
styrelse. De skattebetalande lägre samhällsgrupperna måste ogilla, att riksledningen ville 
inkräva ökade avgifter just från dem, när den kom i penningsvårigheter. Varje stånd 
handlade ofta enbart i överensstämmelse med egna intressen. Med hela det svenska 
ständersamhället kunde också göra samfällt motstånd mot en överhet, som överskred sina 
befogenheter och bröt mot rikets lag.”  119

!
Enligt läroboken förde Kristian II ett hårt styre under kalmarunionen som ledde till att den svenska 

befolkningen inte ville att de styrande skulle bestå av kungar från Danmark. I Sverige fanns det 

dock även splittringar kvar gällande om det hade varit bra att ha en union eller inte. Således hade 

diskussioner om nationalhat skapats.  Sveriges kungar hade exempelvis upprätthållit sin makt 120

genom att använda sig av propaganda mot Danmark. Till exempel skrevs viktiga texter om för att 

passa syften mot en union av de nordiska länderna till fördel för den svenska kungamakten, som 

kan utläsas nedan:  121

!
”Hänsynslöst sökte han härvis utnyttja rikets tillgångar. I stridens hetta gällde det också för 
honom, den förste inhemske kungen efter Magnus Eriksson, att framhäva sin egen 
kungavärdighet, sitt land och dess historia. Från sitt kansli drev han propaganda mot 
danskarna. Där samlades och omskrevs äldre svensk historieskrivares arbeten, och där 
nyskrevs i krönikans form svensk medeltidshistoria.”  122!
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Kristians hårda styre beskrevs vara en anledning till att kalmarunionen föll samman. Den svenska 

känslan av nationalism beskrevs ha blivit större efter att kalmarunionen brutits upp. Mycket till stor 

del för att uppbrytningen från unionen betraktats som en seger. Det växte då fram ännu en starkare 

motvilja till att ha ett styre från Danmark i Sverige.  Diskussionen om huruvida unionsstriderna 123

gav upphov till nationalhat beskrevs i läroboken. Det framkom tydligt att det framförallt handlade 

om två grupperingar, de unionsvänliga och unionsfientliga. De som var för en union tillhörde ofta 

de högre skikten under tiden som de lägre skikten hellre ville vara utan en union.  Rimkrönikorna 124

beskrevs ha visat sympati för de som inte ville ha en union, men att de dock ändå tvingades vara 

med: 
!
”Under unionstidens långvariga förbittrade strider med Danmarks kungar växte den 
svenska nationalstaten fram. Denna händelseutveckling har uppfattats på olika sätt. De 
samtida svenska rimkrönikorna följde vanligen med sympati det folkliga 
självständighetspartiets verksamhet.”  125

!
I läroboken beskrevs motsättningar kring kalmarunionen inte nödvändigtvis som det bästa 

alternativet. Enligt senare forskning kunde ett enat norden stå emot Tyskland som blev en stark 

makt om alla parter hade kämpat för att framföra sina åsikter. Det var enligt läroboken inte bara de 

som var emot unionen som levde under denna tid utan det fanns även de som var för 

kalmarunionen. Om dessa parter skulle kunna enas så hade istället Norden blivit väldigt stark. På så 

sätt framförs  en förändring över tid då det beskrevs vara forskning i läroboken under senare tid som 

det unionsvänliga partiet framförallt framförts, vilket beskrivs nedan: 

!
”Inom senare tidens forskning har man mera beklagat unionstidens motsättningar. Man har 
menat, att ett enigt Norden tidigt skulle ha kunnat sätta spärr mot det tyska inflytandet, och 
påpekat, att inte bara Engelbrekt, Karl Knutsson och Sturarna kämpade för Sveriges frihet 
utan även prelater och värdsliga herrar, som ville behålla unionen men med begränsad 
kungamakt och med garantier för herrarnas egen medverkan i riksstyrelsen.”  126

Tabell: 2. Resultat över framställningen av händelserna i Sverige under 1960-talet  
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Källa: Kumlien, Kjell, ”Sveriges historia för gymnasiet”, Stockholm, 1962. 

!
4.2 Danska lärobok ”Nordens historie - bind 1” under 1960-talet 

Den danska läroboken gavs ut år 1965 av Hagerups förlag. Den är skriven av Poul Kierkegaard och 

Kjeld Winding. I denna lärobok framkom 9 exempel till de beslut som slöts i Kalmar år 1397, samt 

4 exempel på de händelser som skedde under Engelsbrektsupproret. Det framkom 9 exempel på 

orsaker till att unionen kom att skapas, under tiden som 7 exempel om varför kalmarunionen 

splittrades beskrevs. 3 exempel handlade om huruvida unionsstriderna gav upphov till nationalhat. 

!
4.2.1 Framställningen av händelserna under kalmarunionen 

Den danska läroboken la stor tonvikt vid drottning Margaretas roll som skapare till kalmarunionen. 

Enligt läroboken var det hon som la grunden till att Erik av Pommern senare fick makten och att 

han då kunde bli kung över hela Norden. Det går att utläsa att det var genom Margareta som de 

övriga nordiska länderna antog Erik av Pommern som kung. Det stod också att Margareta hade ett 

mål om att skapa en nordisk union som skulle vara stark:  127

!
”Margerete ønskede at skabe en varig union under en stærk centralmagt. Hun 
fik alle tre riger til at antage sin døsterdattersøn Erik af Pommern som konge, 
og 15 år gammel kronedes han ved et stormændsmøde i Kalmar 1397 til konge 

Händelser 
under 
kalmarunionen:

Beslut som 
slöts i Kalmar 
1397

Händelserna 
under 
Engelbrekts 
upproret

Orsakerna till 
att unionen 
skapades

Anledningar 
till unionen föll 
samman!

Huruvida 
unionsstridern
a skapade 
utbrett 
nationalhat

Lärobok: !
Kumlien, Kjell, 
”Sveriges 
historia för 
gymnasiet”, 
Stockholm: Sv. 
bokförl. 
(Bonnier), 1962 

!!

- Berodde på att 
den västerländska 
kulturkretsen 
knöt de nordiska 
länderna närmare 
varandra. 
4 exempel 

- Missnöje i 
Sverige på grund 
av att 
befolkningen 
ansåg sig ha 
mindre makt än 
Danmark, vilket 
skapade 
motsättningar 
mellan grupper.  
7 exempel.

- Rädslan mot 
den växande 
tyska makten 
- Digerdödens 
effekter (Sverige 
fick långa pengar 
för att komma till 
bukt med 
fattigdomen) 
- Rädsla för 
Albrekt gör att 
Margareta 
tillfrågades om 
att ta makten. 
9 exempel (varav 
6 handlade om 
Tyskland,1 
digerdöden och 2 
om rädslan för 
Albrekt)

- Känslan av 
nationalism 
skapa i vardera 
land 

- Motsättningar 
mellan grupper 
som vill och 
inte vill ha 
union. 

15 exempel (3 av 
nationalism, 12 
av 
motsättningar).

- Äldre 
forskning 
menade att det 
skapats 
nationalhat av 
unionsstriderna 

- Senare 
forskning 
menade att det 
fanns 
unionsvänligt 
perspektiv och 
natonalhat ej 
borde skapats 

3 exempel (varav 
1 med att 
nationalhat 
skapats, 2 av det 
motsatta) 
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over hele Norden under ét. Et bevaret pergamentsbrev, beseglet af 67 nordiske 
stormænd, bevidner den højtidelige handling.”  128

!
Det fanns ett speciellt maktförhållande mellan kungen och adelns makt. I Sverige hade adelns makt 

utökats under Kung Albrechts tid, men under Margaretas styre kom adelns makt att minska igen. 

Margareta beskrevs ha goda relationer med till exempel kyrkan och var uppskattad i exempelvis 

Vadstena, detta beskrivs nedan:  129

!
”I Danmark fortsatte Margrete faders godspolitik, og i Sverige, hvor en mængde gods var 
gledet fra kronen over i adelns besiddelse i Albrechts tid, lykkedes det hende at gennemførte 
en meget kraftig reduktion (tilbageførelse). Margrete skænkede kirken rige gaver og fandt 
støtte hos gejstligheden; hun stod i et hjerteligt forhold til birgittinerordenen og blev endog 
optaget som lægsøster i Vadstena.”  130!

Margareta blev genom goda förbindelser populär. Hennes mål med kalmarunionen var att de 

nordiska länderna tillsammans skulle leva i fred och hon tyckte då att det var viktigt att kunna 

bibehålla freden i länderna. Hennes förmåga att vara mån om olika parter framkom som exempel. I 

Danmark rev hon herrgårdar samt förbjöd byggen av nya för att minska interna stridigheter, som 

kan utläsas nedan:  131

!
”Som de nordiske lande skulle leve i indbyrdes fred, ønskede Margrete også indadtil i de 
enkelte riger at skabe orden og fred. Vi kender bedst hendes vikrsomhed i Danmark, hvor 
hun ophævede adelens fejderet, påbød nedrivelse af adelsborge og forbød opførelsen af nye 
(forbudet bestod til kong Hans tid).  132

!
I läroboken beskrevs Danmark som att det varit stort, mäktigt och framförallt ett folkrikt land i 

jämförelse med de övriga nordiska staterna.  Margareta spelade även här en stor roll, genom att 133

hennes mål om att bibehålla fred ledde till att olika samhällsgrupper stödde hennes ledarskap.  Det 134

fanns även släkt från de högre stånden som adel som enligt läroboken tyckte att det var viktigt att 

skapa en långvarig fred mellan de nordiska länderna. Det berodde mycket på att det var vanligt med 

familjeförbindelser över ländernas gränser under medeltiden. Denna känsla om att det var viktigt 

med fred över gränser bidrog till att det var viktigt med ett enande och hade då betydelse för 
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kalmarunionens början:  135

!
”Det var Margerete, der havde gennemført unionen, støttet til sin magtstilling i Danmark, 
som var det mægtigaste og tættest befolkede af de nordiska lande; men hendes politik vandt 
tilslutning hos indflydelserige adelsslægter, der var interesseret i varig fred mellem rigerne, 
fordi de havde godser og familieforbindelser i flere af dem.”  136

!
Danmark beskrevs i citatet ovan som starka, även denna förklaring har senare framkommit ligga till 

grund till att Norge och Sverige kom att falla under just danskt styre. Att Norge övertogs av 

Danmark beskrevs då ha skett av en ren tillfällighet. Det går även att utläsa att denna tillfällighet 

berodde på att Norge hade en svag kungamakt som inte kunde styra landet själva och det var då fick 

Danmark makten. Det går att härleda till Danmarks särställning som mäktigt och folkrikt:  137

!
”Forbindelsen mellem Danmark og Norge opstod ved en dynastisk tilfældighed, men den 
varede lige til 1814, bl.a. fordi Norge på grund af sin nedgang var for svagt til at hævde sig 
som selvstændig stat.”  138

!
Danmarks övertagande av makten i Sverige beskrevs istället som naturligt, i och med att det fanns 

en betydelse av familjeförbindelser under kalmarunionens tid. Det var enligt läroboken naturligt att 

Sverige kom att hamna under Danmarks styre då den unga kungen tillhörde den svenska 

kungasläkten. Det var då inte konstigt av Danmark att ställa krav på Sverige gällande att landet 

skulle vara med i en union och sträva efter att samla hela Norden, med tanke på att de redan hade 

den styrande makten över Norge:  139

!
”Som formunder for Oluf ledede Margerete regeringen både i Danmark og Norge; og da 
den unge konge tilhørte den svenske kongeslægt, var det naturligt tillige at rejse krav på 
Sverige og således søge att samle hele Norden.”  140!

Engelbrektsupproret beskrevs ha uppkommit av flera olika anledningar. Det fanns splittringar 

mellan olika grupper och olika länder. Norges och Sverige var till exempel inte nöjda med att de 

danska och tyska fogdarna hade makt, vilket de visade otillfredsställelse mot. En annan anledning 

var att ekonomin hade påverkats av krig som Danmark fört. Sverige bedrev handel inom industrin 

med bland annat Tyskland och utrikespolitiken kom att avstanna då Tyskland som gensvar på kriget 
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införde en handelsblockad mot Norge och Sverige. För att Erik av Pommern skulle fortsätta att 

kunna bedriva en utrikespolitik under denna turbulenta tid valde han att öka skatterna, vilket inte 

var uppskattat under en redan hårt pressad ekonomi. Missnöjet ökade, vilket banade vägen för 

Engelbrektsupproret:  141

!
”Den sønderjyske spørgsmål fik vidtgående følger for unionen. I Norge og Sverige var der i 
forvejen utifredshed med de danske og tyske fogeder; nu medførte krigen øgede skatter til 
fordel for Eriks danske udenrigspolitik, og da hansestæderne som led i deres krigsførelse i 
iværsatte handelsblokade af Norge og Sverige, lammedes udenrigshandelen.”  142

!
Det fanns enligt läroboken skillnader i hur Erik av Pommern förde sin utrikespolitik gentemot hur 

Margareta tidigare hade bedrivit sin utrikespolitik. Även om sonen fortsatte i samma politiska 

riktning så beskrevs han ha en annan utformning av politiken som inte föll befolkningen lika 

mycket i smaken. Erik av Pommerns politik blev då inte lika framgångsrik. Han genomförde många 

och stora politiska förändringar som inte var uppskattade som exempelvis höjda skatter efter följden 

av ett långt krig. Dessutom fick han ta hjälp av hansastäderna vilket beskrivs nedan:  143

!
”Erik af Pommern, 1412-39, fortsatte Margretes politik, men var stejl og udfordrende i sin 
holdning. Han ville gennemføre Sønderjyllands indemmelse i kongeriet som Danmarks ret, 
men de holstenske grever ville ikke bøje sig, og i naesten 20-årig krig led Erik nederlag over 
for holstenerne, der fik hjælp af hansestæderne.”  144!

En annan anledning till att Engelbrektsupproret inträffade ansågs vara att adeln ville frigöra sig. 

Adeln hade förhoppningar om att kunna bli mer självständiga och ett uppror kunde vara deras 

möjlighet att få ökad makt. Det danska riksrådet beskrevs gripa in och tillslut kunde det danska och 

svenska riksrådet enas. Följden blev att kungamakten försvagades. Framförallt beskrevs missnöjet 

komma från svenskt håll, vilket kan utläsas nedan: 

!
”Snart omspændte bevægelsen hele landet, og hojadelen under Karl Knutsson sluttede sig 
til den for at opnå en selvstændig stilling for Sverige inden for unionen(…)Det danske 
rigsråd greb nu ind, Erik måtte (1435) slutte forlig med holstenerne, og 1436 enedes det 
danske og svenske rigsråd om en nyordning af unionen under en svag kongemagt.”  145

!
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Det var tydligt att anledningen till att kalmarunionen föll samman beskrevs bero på att Kristian den 

II bedrev ett hårt styre. Det fanns till och med ett kapitel i läroboken som hade fått titeln av Kristian 

II och unionens slutliga kollaps som för att understryka sambandet mellan de två.  Det är tydligt 146

att ett individperspektiv användes för att förklara unionens kollaps, genom att lägga stor tyngd på 

Kristian II. Hans styrelsesätt beskrevs exempelvis som våldsamt. Kristian II hade en liknande 

politisk syn som sin far tidigare hade haft, dock genomförde de politiken på olika sätt varav 

riksrådet inte kom att uppskatta det tillvägagångssätt som Kristian II valde. I citatet nedan beskrevs 

det att han inte följde de strikta stadgor som riksrådet tyckte var viktiga:  147

!
”Hans’ søn Christian 2,. 1513-23, forfulgte de samme mål som fadderen, men gik 
volsommere frem, uden at føle sig bundet af den strenge håndfæstning, som rigsrådet havde 
forlangt, at han skulle underskrive.”  148

!
Dessutom beskrevs Kristian II i läroboken som en person som hade svårt att fatta egna beslut. Hans 

obeslutsamhet beskrevs vara en anledning till att hans politiska styre blev ostabilt. Han påverkades 

av andra personer i hans närhet som var tvärtom honom väldigt starka och bestämda. Läroboken 

ursäktade dock inte Kristian II:s våldsamma handlingar, utan skrev att hans främsta mål var att 

etablera en enväldig makt. Han beskrevs ha fått inspiration från de furstar som var verksamma i 

Italien och Frankrike. Det betonades också att han kunde bruka olika typer av medel för att uppnå 

sina mål. Det går att utläsa att det efter Kristian II:s fall uppkommit förklaringar om att hans 

agerande kunde ha bottnat i att han trodde att han kunna hjälpa de som var nödsatta och i behov av 

hjälp. Det framgår även att dessa förklaringar inte gav en trovärdig bild:  149

!
”Han havde store evner, men kunne være ubeslutsom og derved blive afhængig af 
viljestærke personligheder i sine omgivelser. Efter sit fald kom han til at stå som den, der ud 
fra en human indstilling ville komme de understrykte og nødstedte til hjælp, men hans 
vigtigste mål var at skaffe sig enevældig magt ligesom fyrsterne i Frankrike og Italien, og 
han var ikke nøjeregnende med de midler, han brugte.”  150

!
Det fanns diskussioner om huruvida nationalhat hade skapats inom olika grupper och i läroboken 

betonade både perspektiv för och emot en union. Den part som var positiv till kalmarunionen 

beskrevs i läroboken vara Danmark.  De nationella motsättningar som fanns beskrevs ha 151
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uppkommit till följd av en växande kungamakt och motsättningarna mellan Danmark och Sverige 

bestod mellan år 1448 - 1513.  Danmark försökte att upprätta unionen genom att spela på de 152

stridigheter som fanns under denna tid. Stridigheter handlade om slag mellan personer i Sverige 

som varit emot kalmarunionen och mellan de personer i Danmark som hade varit för 

kalmarunionen. På så sätt går det att utläsa att Danmark tillhörde de unionsvänliga i citatet nedan:  153

!
”Fra dansk side udnyttedes stridighederne til nye forsøg på at genoprette unionen. Efter 
flere forgæves togter erobrede Christian 2. hele Sverige i 1520. Sten Sture blev dødelig såret 
i et slag, og Stockholm overgav sig, efter at kongen havde lovet tilgivelse for, hvad der var 
forbrudt mod ham og Gustav Trolle.”  154

!
Att det fanns motsättningar mellan Sverige och Danmark blev därmed tydligt. Ett krig beskrevs 

också vara det som blev källan till ett långvarigt nationalhat mellan danskar och svenskar. Det 

beskrevs vara när Kristian I försökte att överta makten i Sverige efter att Karl Knutsson avlidit. Då 

självständighetspartiet med Sten Sture i ledningen slog Kristian I i slaget vid Brunkeberg som kan 

utläsas nedan:  155

!
”Efter Karl Knutssons død (1470) søgte Christian at genoprette sin magt i Sverige, men 
blev slået på Brunkebjerg ved Stockholm 1471 af det svenske selvstændighetdsparti, ledet af 
rigsforstander Sten Sture (den ældre). De ødelæggende krige skabte et varigt nationalhad 
mellem danskere og svenskere.”  156

!
Det framkom att det fanns splittringar gällande unionsvänliga och unionsfientliga grupper i 

länderna. Läroboken beskrev exempelvis hur unionstanken levde kvar i Danmark i vissa grupper, 

till exempel bland stormännen. Det berodde till stor del på att vissa kunde se fördelar med att bevara 

unionen för att gynna sina egna intressen, dessa egna intressen kunde då handla om att bevara den 

egna makten. Resultatet beskrevs vara att Sverige drog sig alltmer undan från unionstankarna, vilket 

kan utläsas nedan:  157

!
”Trods alt levede unionstanken videre hos stormændene, nærmest som et middel til at 
bevare herrestændernes magt, og de forhandlede gentagne gange med det danske rigsråd 
om vilkårene for en ny union. 1497-1501 sad Hans som unionskonge ved deres hjælp, men 
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da han var blevet svækket ved nederlaget i Ditmarsken, blev han atter fordrevet af 
Sturepartiet, og Sverige fjernede sig mere og mere fra unionen.”  158

!
Tabell: 3. Resultat över framställningen av händelserna i Danmark under 1960-talet 

 Källa: Poul Kierkegaard och Kjeld Winding, Nordens historie - bind 1, Danmark, 1965 

!
4.3 Sammanfattning av likheter och skillnader 

När det gällde besluten som togs i Kalmar framhöll den svenska läroboken att det var enande 

effekter som hade störst betydelse. Till exempel som den västerländska kulturkretsen som skapade 

viljan till en union i de nordiska länderna.  I den danska läroboken från 60-talet framställdes 159

istället Margareta som central för att unionen skapades. Det var hennes sätt att styra och att påverka 

förhållandet med adeln som framförallt skapade en syn på hennes ledarroll som stark.  160

!
Engelbrektsupproret uppkom enligt den svenska läroboken som en direkt orsak av det missnöje som 

funnits av det styre som Erik av Pommern använt sig av. Det hade präglats av stora förändringar 

såsom höga skatter på grund av krig och det påverkade handeln negativt.  Denna anledning 161

framkom också som viktig i den danska läroboken, likaså framställde båda läroböckerna splittringar 

inom grupper som viktig.  Den svenska läroboken skrev att det framförallt var Sverige som var 162

Händelser 
under 
kalmarunionen:

Beslut som 
slöts i Kalmar 
1397

Händelserna 
under 
Engelbrekts 
upproret

Orsakerna till 
att unionen 
skapades

Anledningar 
till unionen föll 
samman!

Huruvida 
unionsstridern
a skapade 
utbrett 
nationalhat

Lärobok: !!
Poul 
Kierkegaard 
och Kjeld 
Winding, 
Nordens 
historie - bind 
1, Danmark: 
Hagerups, 1965 

- Margaretas 
politiska 
styrelsesätt låg 
bakom att en 
varaktig unionen 
skapades. 
9 exempel

- Missnöjet som 
skapats mellan 
grupper i Sverige 
(till exempel av 
av 
handelsblockaden 
och de ökade 
skatterna). Även 
adeln var 
missnöjda. 
4 exempel.

- Naturligt att det 
blev union 
genom att 
Danmark hade en 
stark ställning. 
- Rädslan för 
Albrekt 
framförallt från 
adeln, gjorde att 
Margareta 
tillfrågades om 
att ta makten. 
6 exempel (2 att 
Danmark var 
starka och 4 om 
Albrekts 
påverkan)

- Erik av 
Pommern och 
Kristian den 
II:s hårda styre 
samt att han 
var obeslutsam 
och 
påverkades av 
andra. 

Exempel 7 (2 om 
Erik av Pommern 
och 5 om Kristian 
den II).

- Nationelhat 
skapades för att 
Sverige och 
Danmark hade 
olika mycket 
makt som 
gjorde att 
Sverige drog 
sig längre bort 
från 
unionstanken. 

3 exempel.
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missnöjda i och med den svenska befolkningen upplevde sig ha mindre makt än såväl danskar som 

tyskar. Den danska läroboken framställde inte denna version lika tydligt, även om de framställde 

Engelbrektsupproret från svensk sida. !163

!
Vid orsakerna till att kalmarunionen skapades framhöll den svenska läroboken att det var Tysklands 

växande maktställning som låg bakom att stormännen tillsammans ville gå ihop i en union. 

Digerdödens effekter som fattigdom var också en anledning i och med att fattigdomen ledde till att 

Sverige blev belånat.  Den danska läroboken menade att orsaken till att unionen kom att skapas 164

berodde på Danmarks ställning som ett starkt och folkrikt land. Det ledde till att Norge och Sverige 

övertogs av tillfällighet och på ett naturligt sätt via antingen ett behov av en stark styrning, arv eller 

rädslan för Albrekt.  165

!
När det gällde anledningar till att Kalmarunionen föll samman framhöll den svenska läroboken att 

känslan av nationalism i de olika nordiska länderna gjorde att en unionen var svårare att hålla 

samman och motivera. Det var även motsättningar mellan grupper som ansågs vara viktiga, till 

exempel de högre ståndens prioritet att bevara sina privilegier och egna ställning.  Det skiljde sig 166

en del från den danska läroboken som istället framhöll Kristian II:s hårda styre som den väsentliga 

orsaken. Även den svenska läroboken beskrev detta styre som en anledning. I den danska läroboken 

presenterades dock inga av de andra orsakerna.  167

!
I den svenska läroboken fanns det två grupperingar, nämligen unionsvänliga och unionsfientliga. De 

äldre rimkrönikorna menade att unionsstriderna hade skapat ett nationalhat och att många då var 

unionsfientliga. Det var inte förrän under nyare forskning som andra förklaringar framkommit och 

en syn på unionsvänlighet började att förespråkas.  I den danska läroboken framkom det att 168

kalmarunionen gav upphov till nationalhat och att detta hat framförallt var fokuserat till att gälla 

Danmark och Sverige. Nationalhatet beskrevs då som en konsekvens av olika grupper i länderna 

med olika mycket makt.  169

!
!
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4.4 Svenska läroboken Historiens huvudlinjer 1 från 1980-talet 

”Historiens huvudlinjer 1” är en lärobok skriven av Per-Erik Brolin, Leif Dannert och Åke 

Holmberg. Den gavs ut år 1981 av förlaget Almqvist & Wiksell läromedel I Stockholm. I denna bok 

fanns 4 exempel på de beslut som togs i Kalmar, 3 exempel beskrev att Engelbrektsupproren 

uppkom. De orsaker som låg bakom att kalmarunionen skapades beskrevs i 3 exempel, samtidigt 

som anledningarna till att unionen föll samman beskrevs i 7 exempel. Huruvida unionsstriderna gav 

upphov till nationalhat fanns beskrivet i 4 exempel i boken. 

!
4.4.1 Framställningen av händelserna under kalmarunionen 

I läroboken fördes det diskussion om att det uppkom meningskiljaktigheter vid besluten i Kalmar år 

1397. De största olikheterna handlade om att parterna inte var överens gällande hur den nordiska 

unionen skulle styras. Forskarnas debatt om besluten i Kalmar beskrevs ha varierat och att det 

fortfarande inte fanns en klar bild.  Det har dock framkommit att forskarna var eniga med att det 170

både fanns parter som ville ha en union och de som inte ville ha det.  171

!
”År 1397 möttes i Kalmar ombud från hela Norden för att besegla de tre 
rikenas union under drottning Margareta och hylla hennes unge släkting, Erik 
av Pommern, som hennes utsedde efterträdare. Vid mötet blev det uppenbart att 
man inte var helt enig om hur unionen skulle styras. Innebörden i 
meningsmotsättningarna är emellertid inte klar utan utgör ett av de stora 
diskussionsämnena i nordisk historia.”  172

!
Det har funnits olika orsaker som har beskrivits som viktiga för att kalmarunionen kom att skapas. 

Den förklaring som prioriterades i läroboken beskrevs vara den växande tyska makten, det stod att 

det både var förändringar på det ekonomiska såväl som det politiska planet som spelade in. 

Tyskland fick sin makt via både politisk såväl som ekonomiskt inflytande, vilket kan utläsas 

nedan:  173

!
”På 1300-talet följdes det starka tyska inflytandet på det ekonomiska området av ett lika 
starkt på det politiska.”  174

!
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Att den tyska maktens ekonomi spelade roll för kalmarunionen handlade om att Danmark var i 

behov av pengar och då började låna av Tyskland. Enligt läroboken dröjde det inte länge innan 

Danmark var pantsatta till Holsteins grevar. En nordisk union ansågs då vara en lösning på att bli 

fria från beroendet av Tyskland, det var på så sätt ett försök att bli starka:  175

!
”Först drabbat blev Danmark. De danska kungarna behövde pengar och lånade av tyska 
furstar mot pant i land. Snart var hela Danmark pantsatt till grevarna av Holstein och ett 
par år fanns det ingen kung i landet. Då mördades greve Gerhard av Holstein av väpnaren 
Niels Ebbesen (1340) och kungasonen Valdemar (atterdag) blev kung i landet.”  176

!
Engelbrektsupproret var en händelse som beskrevs uppkomma till följd av Tysklands växande 

ekonomiska och politiska makt. Det var i och med att Erik av Pommern hade beslutat att införa tull 

vid Öresund som drabbade folket i Sverige negativt. Anledningen till att det fick negativa följder för 

Sverige var att Hansan som motdrag valde att införa en handelsblockad för att stoppa all handel till 

Norden. De personer som i Bergslagen arbetade med export av järn drabbades och människor valde 

att under ledning av Engelbrekt göra uppror mot kungen:  177

!
”På 1430-talet ändrades dock läget. Under ledning av Engelbrekt gjorde folket uppror. 
Bakgrunden till detta vara att Eriks politik hade lett till ekonomisak svårigheter. Kungen 
hade nämligen börjat ta upp tull i Öresund, varpå Hansan svarade med att avstänga hela 
Norden från både utförsel och införsel. Bergslagen som var beroende av järnexport 
drabbades särskilt hårt.”  178

!
Citatet visade att det var en ekonomisk påverkan som var den bakomliggande orsaken till upproren, 

detta då svårigheter i ekonomin påverkade både exporten och importen. En annan anledning till 

upproret beskrevs vara att kungen tog beslut som ökade missnöjet hos de olika samhällsgrupperna. 

Det fanns meningsskiljaktigheter mellan adel, kung och kyrka men tillsammans anslöt man sig 

under Engelbrekts ledning för att gå ihop som en opposition och uttrycka sitt missnöje. Det var 

kungens starka makt grupperna var kritiska mot. Tillslut gjorde även danskarna uppror och kungen 

Erik av Pommern avsattes, den nordiska unionen kom dock att fortsätta under styret av en ny kung 

vid namn Kristofer av Bayern:  179

!
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”Det fanns emellertid även en opposition som riktade sig mot kungens maktutövning som 
sådan, vilken man ansåg hota rikets frihet och strida mot lagen. Denna opposition hade 
sina främsta företrädare inom kyrkan och adeln. De båda högre stånden anslöt sig därför 
omedelbart till Engelbrekts uppror. Sedan även danskarna gjort uppror avsattes Erik, och 
man valde Eriks systerson Kristofer av Bayern till ny kung över de tre rikena.”  180

!
Det fanns även orsaker som kom att spela in för att unionens splittrande. En orsak som 

presenterades var att kungens makt kom att minskas. Det var svårt för kungen att styra över ett stort 

rike och ett beslut om att kungen skulle vistas i alla tre riken togs. Det ledde till att makten kom att 

falla alltmer i händerna på riksråden, då kungen fick resa runt mycket. Det var möjligt i och med att 

rådets medlemmar i det land som kungen för tillfället inte befann sig i hade rätten att utöva makt 

under den perioden. Det var dock endast män inom det landet skulle ha tillgång till den positionen i 

riksråden. Det var alltså inte vem som helst som kunde ha makt och det påverkade vem som ansågs 

ha den sanna makten, vilket kan utläsas nedan:  181

!
”Man kom nu överens om att unionskungen växelvis skulle vistas i sina tre riken. I de riken 

där han för tillfället inte uppehöll sig skulle riksstyrelsen utövas av rådet. Man lyckades 

också genomdriva att endast inhemska män skulle få inneha slotten. I praktiken innebar 

detta, att det var rådets medlemmar som behärskade dem. Detta var mycket viktigt. Ty den 

som behärskade slotten hade den verkliga makten i riket.”  182

!
En annan orsak till att kalmarunionen splittrades beskrevs bero på de splittringar som fanns inom 

grupper. Sveriges befolkning var inte nöjda med kungens styre, då denne hade tagit drastiska beslut 

som skapade stora förändringar hos befolkningen. Till exempel fick inte bönder längre bära vapen. 

Det ledde till att bönderna samlades under Gustav Vasa som tillslut kom att utropas till 

riksföreståndare. Motsättningarna mellan grupperna gjorde att både adeln och biskopar på Jylland 

gick under hertig Fredrik för att slå till mot Kristian II. Alla grupper beskrevs kämpa för att de ville 

bevara sina egna intressen. Det kunde då handla om att äga vapen eller exempelvis 

handelsintressen, vilket kom att bli slutet på kalmarunionen.  183

!
”Bönderna i Sverige reste sig under Gustav Vasa, retade bl a av att de förbjöds äga vapen, 
och denne erövrade 1521 hela landet utom Stockholm. Samma år utropades han till 
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riksföreståndare. Lubeck satte en flotta i sjön och hjälpte till att belägra Stockholm för att 
skydda sina handelsintressen. Slutligen gjorde Kristians farbror, Fredrik, hertig i Slesvig, 
uppror tillsammans med adeln och biskoparna på Jylland. Kristian II flydde till 
Nederländerna. De båda upprorsledarna, Gustav Vasa och hertig Fredrik, utropades så till 
kungar i resp Sverige och Danmark - Norge. Därmed upphävdes unionen.”  184

!
När det gäller huruvida dessa strider gav upphov till nationalhat framkom information om debatten 

inom forskningen. De menade att det funnits diskussioner mellan unionsvänliga och unionsfientliga 

parter. I läroboken beskrevs dock inte nationalhat, diskussionen fokuserade istället framförallt på 

hur mycket makt kungen hade rätt till eller om det exempelvis skulle finnas en lag som stod över 

kungen:  185

!
”Den väsentliga motsättningen skulle alltså ha varit mellan dem som ville ha en enväldig 
kung och dem som ville ha en lag som stod över kungen och inte mellan unionsvänliga och 
unionsfientliga.”  186

!
Tabell: 4. Resultat över framställningen av händelserna i Sverige under 1980-talet 

Källa: Per-Erik Brolin, Leif Dannert och Åke Holmberg, Historiens huvudlinjer, Stockholm, 1981 

!
!

Händelser 
under 
kalmarunionen

Beslut som 
slöts i Kalmar 
1397

Händelserna 
under 
Engelbrekts 
upproret

Orsakerna till 
att unionen 
skapades

Anledningar 
till unionen föll 
samman!

Huruvida 
unionsstridern
a skapade 
utbrett 
nationalhat

Lärobok:!!
Brolin Per-Erik, 
Dannert Leif 
och Holmberg 
Åke, Historiens 
huvudlinjer, 
Stockholm: 
Almqvist & 
Wiksell, 1981 

Meningsskiljakti
gheter mellan 
olika grupper 
som adeln, 
kyrkan och 
kungen låg 
bakom besluten i 
Kalmar år 1397 
om vem som 
skulle få makten. 
4 exempel 

- Erik av 
Pommerns politik 
skapade 
ekonomiska 
svårigheter (till 
exempel 
införandet av tull, 
handelsblockaden
, men även att 
utförseln och 
införseln av varor 
försämrades) 
vilket skapade 
missnöje. 
3 exempel  

- Tysklands 
växande 
ekonomiska och 
politiska makt 
skapade en 
längtan om att bli 
gemensamt starka 
i en union. 
3 exempel 

- Meningsskijak
tigheter om 
huruvida råden 
eller kungen 
skulle ha mest 
makt uppkom. 

- Missnöje 
bland grupper 
(till exempel 
bönder som 
inte får bära 
vapen) 
skapades. 

7 exempel. 

- Nationelhat 
skapades inte. 
Diskussonen 
handlade 
istället om 
hururiva 
kungens makt 
skulle vara 
fördelad. (Om 
kungen skulle 
vara enväldig 
eller om det 
skulle finnas 
en lag över 
kungen). 

4 exempel 

�42

Brolin, Dannert, Holmberg, 1981, s.69 184

 Ibid, s. 72185

 Ibid, s. 72186



4.5 Danska läroboken ”Det gamle Danmark 800-1890 Udviklingslinjer og tendenser” från 

1980-talet 

Läroboken ”Det gamle Danmark 800-1890 Udviklingslinjer og tendenser” är skriven av Harry 

Haue, Jörgen Olsen och Jörn Aarup-Kristensen. Läroboken gavs ut av förlaget Mungaard år 1983. 

Det framkom 10 exempel på de beslut som slöts i Kalmar år 1397, 2 exempel om förklaringar till de 

händelser som skedde under Engelbrektsupproret. Anledningarna till att unionen skapades uppgick 

till 2 exempel. Det fanns även två exempel på förklaringar till att unionen splittrades, huruvida 

nationalhat skapades framfördes i 4 exempel. 

!
5.5.1 Framställningen av händelserna under Kalmarunionen 

I läroboken beskrevs Margaretas starka ställning vara den största anledningen till att ett beslut om 

kalmarunionen kom att skapas. Det beskrevs bero på att Margareta var en uppskattad drottning som 

kunde påverka besluten i Kalmar. Hon påverkade detta genom att hon själv förhandlade fram att 

hon skulle få bestämma valet av tronarvinge. Det beskrevs vara genom hennes förhandlingsförmåga 

som en nordisk union kom att kunna skapas. Genom att Erik av Pommern blev kung i först Norge 

för att sedan bli vald i Danmark och Sverige:  187

!
”Blandt Margerethes vilkår for at indtræde som regent i Norge och Sverige havde været, at 
hun fik indflydelse på valget af tronarving. Dette udnyttede hun til at pege på sin søster-
dattersøn Erik af Pommern, der blev erklæret for norsk konge i 1389 og valgt i Danmark og 
Sverige i 1396, for endelig i Kalmar 1397 at blive kronet til konge øver alle tre nordiske 
riger.”  188

!
Anledningen till att Engelbrektsupproret uppkom beskrevs vara att Erik av Pommerns politik 

skiljde sig i utformningen från Margaretas. Han var mindre smidig i sitt framförande av politik i 

jämförelse med henne. När det gällde inrikespolitik såväl som utrikespolitik arbetade de båda för 

samma mål, nämligen att bibehålla ett starkt kungadöme. Deras metoder skiljde sig dock markant 

åt, Margareta fokuserade till stor del på förhandlingar mellan parter och genomförde förändringar i 

små steg. Erik av Pommern satte istället upp sina mål utan denna teknik och beskrevs då hamna i en 

del ohanterliga situationer. Det beskrevs vara en anledning till att ett missnöjeskapades mellan olika 

grupper och att det däven uppror:  189

!
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”Eriks inden- og  udenrigspolitiske mål var de samme som Margrethes. Den praktiske 
udformning var derimod væsensforskellig. Margrethes metoder havde været den smidige, 
ofte langstrukne forhandling og de små skridts vej. Erik kørte på, hvad der tydeliggjorde 
modsætninger og medførte brud og uoverskuelige situationer. Det lykkedes på den måde 
Erik at udfordre til alle sider.”  190

!
Orsakerna till att kalmarunionen skapades beskrevs vara de motsättningar som fanns mellan 

stormännen i landet och kungen Albrekt av Mecklenburg. Albrekt hade tagit beslut som påverkat 

stormännens möjligheter till makt i samhället, vilket inte uppskattades av denna grupp. I och med 

att de inte vill ha minskad makt beslutade de sig för att kalla in Margareta för att övertala henne att 

överta styret av riket. I utbyte för denna handling skulle de hjälpa Margareta att kunna styra resten 

av riket, vilket tillslut skedde efter slaget i Falköping som kan utläsas nedan:  191

!
”I Sverige havde forholdene imens udviklet sig sådan at en indkaldt Mecklenburgsk konge 
Albrecht var kommet i en så stor modsætning til de ledende stormænd, at de indkaldte 
Margrethe til at blive regent og lovede hende hjælp til at erobre resten af riget. Dette skete i 
1389, hvor Albrecht blev fanget i Slaget ved Falkøping.”  192

!
Orsakerna till att unionen splittrades berodde på det speciella handelssystem som inrättats. 

Margaretas styre kring denna aspekt beskrevs skapa missnöje mellan befolkningen i olika länder, 

det fanns bland annat en syn på att inkomsterna framförallt kom danskarna och tyskarna till del. De 

svenska och norska riksrådet beskrevs då hamna i skymundan, vilket ledde till missnöje och kan 

utläsas nedan:  193

”Det var tillige et indviklet forleningssystem, hvor lenene havde uens størrelse og vilkår. 
Akut pengenød klaredes ved pantsættelser, men nu kun til indenlandske kreditorer og i et så 
behersket omfang, at kronen ikke blev afhængig af sine kreditorer. I sin forleningspolitik 
foretrak Margrethe tydeligvis sine egne folk og skubbede i nogen grad både det (svage) 
norske og svenske rigsråd i baggrunden til fordel for danske og tyske folk.”  194

!
I den danska läroboken framkom förklaringar om att befolkningen till stor del var unionsvänliga. 

Det fanns således inte beskrivningar som menade att ett nationalhat hade skapats mellan personer 

med de olika synsätten. Däremot beskrevs det i att det fanns motsättningar mellan kungliga 

maktintressen och målen för aristokratin, men det var inget som kom att påverka samarbetet dem 

emellan särskilt mycket, speciellt då detta ändå bedömdes vara harmoniskt. 
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”De vigtige slotsførleninger var tilsvarende spredt over mange slægter. Den store 
forsamling havde alligevel sin inderkreds. Således tegnede 3 slægter alene sig for en 
trediedel af de rigsråder, vi kender 1439-81. Skønt der var visse fundamentale 
modsætninger mellem kongemagtens interesser og aristokratiets, var samarbejdet mellem 
konge og rigsråd i Christians tid stort set harmonisk.”  195

!
Tabell: 5. Resultat över framställningen av händelserna i Danmark under 1980-talet 

Källa:Haue, Harry, Olsen, Jörgen & Aarup-Kristensen Jörn, Det gamle Danmark 800-1890 Udviklingslinjer 
og tendenser, Danmark, 1983 !

4.6 Sammanfattning av likheter och skillnader 

Enligt den svenska läroboken togs besluten i Kalmar om att skapa en nordisk union trots att det 

fanns en del meningsskiljaktigheter mellan olika grupper. De motsättningar som fanns mellan 

kungen, adeln och kyrkan hade betydelse. Likväl som att motsättningarna mellan ett nationellt parti 

och ett unionsvänligt hade betydelse.  Den danska läroboken gav inte en lika komplex bild av de 196

beslut som togs i Kalmar år 1397 utan framförde att det var Margaretas starka ställning i sin 

styrande roll som ledde till att besluten om en nordisk union kom att skapas.  197

!
Engelbrektsupproret beskrevs i den svenska läroboken uppkomma till följd av ekonomiska 

svårigheter som Erik av Pommern hade förorsakat unionen att hamna i. Det handlade då om 

exempelvis tullar som kungen införde, varav hansan svarade med att införa en handelsblockad som 

Händelser 
under 
kalmarunionen:

Beslut som 
slöts i Kalmar 
1397

Händelserna 
under 
Engelbrekts 
upproret

Orsakerna till 
att unionen 
skapades

Anledningar 
till unionen föll 
samman!

Huruvida 
unionsstridern
a skapade 
utbrett 
nationalhat

Lärobok: !!
Haue, Harry, 
Olsen, Jörgen & 
Aarup-
Kristensen, 
Jörn. Det gamle 
Danmark 
800-1890 
Udviklingslinjer 
og tendenser. 
Danmark: 
Mungaard, 
1983 

- Framhöll 
betydelsen av en 
stark kung. 
Margareta som 
individ  och 
hennes styre var 
anledningen till 
att besluten i 
Kalmar togs om 
en union. 
10 exempel

- Erik av 
Pommerns politik 
var i 
utformningen 
mer aggressiv än 
Margaretas. 
2 exempel.

- Motsättningar 
mellan kung och 
stormännen 
skapades. 
- Rädslan mot 
Albrekt gjorde att 
Margareta blev 
tillfrågad om 
maken. 
2 exempel, 1 av 
varje.

- Margaretas 
styre och den 
handel som 
skett kom inte 
svenskarna till 
lika stor del 
som den 
gjorde för 
danskarna. 

2 exempel

- Nationalhat 
skapades inte. 
Samarbetet 
mellan alla 
grupper och 
till kungen var 
i grunden 
harmoniskt. 

2 exempel. 
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drabbade exporten i framförallt Bergslagen extra hårt. Maktmotsättningarna mellan adeln och 

kungen framstod också som väsentlig för att upproret uppstod.  I den danska läroboken var det 198

inte lika stort fokus på motsättningarna mellan grupperna, utan istället låg allt fokus på Erik av 

Pommerns sätt att föra politik. Han ansågs (till skillnad från Margareta) vara mindre smidig i sina 

beslut som bidrog till att ett uppror skapades.  199

!
Orsakerna att kalmarunionen kom att skapas presenterades olika i den svenska respektive danska 

framställningarna av unionen. Den svenska läroboken menade att det var ett gemensamt försök att 

bli starka och att kunna konkurrera med Tyskland som var drivkraften till samarbetet.  Samtidigt 200

menade den danska läroboken att det var ett perspektiv av en stark ledare som var i centrum och att 

frågan om vem som ska ha makten inom landet låg i fokus, exempelvis fanns motsättningar mellan 

kung och stormän. Även en rädsla för Albrekt bidrog till den nordiska unionen.  201

!
Gällande orsakerna till att kalmarunionen kom att splittras hade både rådets ökade makt i de 

nordiska länderna i kontrast med minskad makt för kungen en betydande roll. I den svenska 

läroboken beskrevs också ett missnöje hos befolkningen att vara en orsak. Bönder samlades 

exempelvis under Gustav Vasa av anledningar som att de inte fick bära vapen.  I den danska 202

läroboken var det istället att danskarna fick fördelar i handel som var anledningen, till skillnad från 

vad befolkningen i Sverige fick del av.  203

!
Huruvida striderna gav upphov till nationalhat eller inte, menade den svenska läroboken att det 

framförallt var andra aspekter som betonades. Dessa kunde vara huruvida det skulle finnas en lag 

över kungen eller inte.  I den danska läroboken framkom det inte heller en syn av att nationalhat 204

skapats, där beskrevs istället att de flesta i befolkningen var är unionsvänliga.  205

!
4.7 Svenska läroboken ”Perspektiv på historien A” från 2000-talet 

”Perspektiv på historien A” är en lärobok som skrevs av Hans Nyström och Örjan Nyström. Den 

gavs ut av förlaget Gleerups utbildning AB i Malmö år 2001. I boken framkom 2 exempel om de 

beslut som togs i Kalmar. Händelserna under Engelbrektsupproret förklarades via 7 exempel, 
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orsakerna om att unionen skapades beskrevs i 2 exempel. Anledningarna till att kalmarunionen föll 

samman beskrevs i 4 exempel och huruvida unionsstriderna gav upphov till nationalhat framkom i 4 

exempel. 

!
4.7.1 Framställningen av händelserna under kalmarunionen 

I lärobokens framställdes Tysklands maktställning som den största faktorn till att besluten om 

införandet av en nordisk union skulle ske. Tyskland beskrevs vara starka genom att de konkurrerade 

alltmer med andra länder inom handel. Genom en ökad handel hade deras inflytande också blivit 

större på den politiska arenan. Det ledde till att stormännen ansåg att de var tvungna att enas i en 

nordisk union under ledningen av danska kungar. Detta för att tillsammans kunna stå emot 

Tysklands makt:  206

!
”År 1397 bildades en union av de nordiska länderna under den danska kungamaktens 
ledning, Kalmarunionen. Stormännen i de tre länderna ansåg att de måste gå samman för 
att hävda sig mot det växande tyska inflytandet i Norden. Hansan dominerade helt handeln 
över Östersjön och fick därmed också stor politisk makt.”  207

!
Engelbrektsupproret beskrevs som ett resultat av Erik av Pommerns maktbegär. Han hade 

genomfört beslut som inte uppskattades av alla samhällsklasser. Besluten handlade om förhöjda 

skatter som bidrog till att människornas missnöje med kalmarunionen växte. Tillsammans samlade 

sig människor för att göra uppror mot kungen, vilket också fick resultatet att skatterna minskades 

igen. Engelbrektsupproren beskrevs i läroboken vara en motsvarighet till de bondeuppror som 

tidigare inträffat i Europa, även det till följd av missnöje:  208

”Engelbrektsupproret hade en komplicerad bakgrund. Till sin starkaste drivkraft var det en 
folklig resning mot de höga skatterna, en svensk motsvarighet till bondeupproren som under 
senmedeltiden svepte fram över Europa. Resultatet blev också att skattebördan lättade.”  209

!
De beslut som togs av Erik av Pommern gällande högre skatter ledde till att de sätt som skatterna 

samlades in på också påverkades. Det var fogdar som hade uppgiften att samla in skatter och de var 

även tvungna att redovisa detta. Enligt läroboken var insamlingen av skatterna på detta sätt brutalt 

för befolkningen. Förutom skatter från befolkningen samlade kungen in ekonomiska bidrag från 

kyrkorna. Det skapades då ett missnöje mot den politik som kungen fört, framförallt då en 

handelsblockad hade upprättats och exporten från Sverige till utlandet minskat. I citatet nedan går 
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det att utläsa hur den taktik som Erik av Pommern använde i ett försök att effektivisera 

skatteindrivningarna kom att leda till att bönderna fick tankar om att göra uppror:  210

!
”Detta drabbade framför allt bondebefolkningen, men även kyrkan tvingades bidra till 
rustningarna. Genom att tillsätta egna fogdar på slotten och göra dem personligen 
redovisningsskyldiga inför kungen försökte Erik effektivisera skatteuppbörden(…)Kanske 
bidrog detta till att de med särdeles brutala medel genomdrev insamlingen av skatten. 
Missnöjet med unionskungens politik växte runt om i Sverige.”  211

!
Trots att det fanns splittringar mellan grupper som ville olika saker beskrevs Kalmarunionen ha 

pågått under hela 1400-talet. Det var viktigt för ekonomin i Sverige att kontakten med Tyskland och 

Hansan förblev goda. I och med att det var viktigt för bergsmännen att de kunde fortsätta att 

exportera järn till Tyskland behövde de ha en god kontakt.  Det fanns dock en rädsla för att 212

Tyskland skulle bli ännu mäktigare som hade skapat en oro. Mot bakgrund av rädslan för Tyskland 

ansåg stormännen att de var tvungna att gå samman i en union för att inte själva drabbas av den 

tyska maktutvidgningen. Dock beskrevs både Sverige och Norge som att de inte hade många 

invånare likväl beskrevs de som fattiga länder. I och med att ytan av de länderna ändå var stora 

tyckte stormännen att det ändå var en fördel när unionen skulle hävda sin självständighet i en union 

mot Tyskland. Hellre häva självständigheten tillsammans (även om vissa länder ansågs vara fattiga) 

istället för att varje land själva skulle hävda sig. En intressant aspekt var att läroboken uttryckte att 

känslan av nationalitet ännu inte hade skapats i de diverse nordiska länderna. Känslan av 

samhörighet och gemenskap hade på så sätt inte någon betydelse för att kalmarunionen kom att 

skapas.  En orsak till skapandet av den nordiska unionen beskrevs istället att handla om Tysklands 213

frammarsch, vilket kan utläsas nedan:  214

!
”Som vi redan sett var det den tyska maktutvidgningen som drev fram samarbetet. Till ytan 
var de nordiska länderna visserligen stora men särskilt Norge och Sverige var glest 
befolkade och fattiga. Det var bara genom att gå samman som stormännen i de tre 
länderna kunde bli starka nog att hävda sin självständighet.”  215

!
Känslan av nationalism var inte så stor i länderna under denna tidsperiod enligt läroboken. Det 

kunde utläsas genom beskrivningar om de splittringar som fanns mellan grupper i länderna. Det 

fanns motsättningar mellan adeln och kungen, dessa handlade till stor del om vem som skulle ha 
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mest makt. Adeln gillade inte att kungen enväldigt ville kunna styra, samtidigt som bönderna inte 

gillade kungens försök att öka skatterna, som då påverkade deras inkomster och handel negativt:  216

!
”Kalmarunionen bestod under hela 1400-talet men under starka inre spänningar. Adeln i 
Sverige reagerade mot den danska kungens försök att göra sig enväldig, bönderna mot de 
höga skatterna. Bergsmännen som exporterade järn hade intresse av goda 
handelsförbindelser med Hansan.”  217

!
Anledningarna till att det fanns motsättningar mellan kungen och andra grupper framkom till viss 

del redan i citatet ovan att handla om styrelsesättet. Det pågick under denna tid en utveckling där 

kungar i Europa hade stor makt att själva kunde styra länderna. Det låg till exempel inte i deras 

intresse att dela makten med andra parter. På samma sätt influerades kungar som hade haft 

möjlighet att styra över kalmarunionen av chanserna till ökad makt. Det beskrevs i läroboken som 

att fokus handlade om att stärka den egna makten i syfte att lättare kunna kontrollera den nordiska 

unionens alla delar. För Sveriges befolkning var inte detta en uppskattad förändring. Den politiska 

utvecklingen började dessutom handla om att kunna konkurrera mot Tyskland. Enligt läroboken 

satsades det för mycket resurser på utrikespolitik med insatser som skulle hantera situationen med 

Tyskland, än vad Sverige tyckte var nödvändigt. Olikheterna mellan länderna kan utläsas nedan:  218

!
”Flera av unionskungarna hade också tagit intryck av den utveckling mot en mera enväldig 
kungamakt som pågick nere i Europa. Istället för att dela med sig av makten försökte de att 
stärka sin kontroll över unionens olika delar. Syftet var att samla resurserna bakom en 
utrikespolitik mot det tyska inflytandet som gick längre än vad man i Sverige var beredd att 
acceptera.”  219

!
I boken beskrevs det att ett nationalhat fanns. Betoningen på olika grupper handlade då om 

unionsvänliga och unionsfientliga. De som beskrevs vara positivt inställda till kalmarunionen var 

danskarna, samtidigt som adeln och riksråden i Sverige tillhörde de unionsfientliga grupperna. Det 

nationalhat som gick att utläsa i boken handlade om att unionsfientliga använde sig av propaganda 

mot danskarna för att framställa dem som elaka. Till exempel stod det att Sturarna i Sverige förde 

sin politik med målet om att bygga upp ett starkt politiskt styrt Sverige. För att få befolkningens 

stöd använde de sig av propaganda mot Danmark. Det var framförallt beskrivningar av danskarna 

som onda och att de ville att andra människor skulle fara illa som låg i fokus. De lyckades inte med 
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sina försök då Sverige inte gick ur kalmarunionen genom Sturarna. Till viss del påverkade dock 

ändå propagandan genom att Gustav Vasa tog inspiration från deras politik, som kan utläsas 

nedan:  220

”Målet för Sturarnas politik var att bygga upp en stark svensk centralmakt. De bedrev en 
energisk nationell propaganda och målade gärna ut danskar som andra utlänningar som 
illasinnade och grymma. Helt lyckades de aldrig lösgöra Sverige från unionen med de 
andra nordiska länderna. Men det var deras politik som Gustaf Vasa fullföljde när han på 
1520-talet lade grunden för den svenska nationalstaten.”  221

!
Tabell: 6. Resultat över framställningen av händelserna i Sverige under 2000-talet 

Källa: Nyström, Hans & Nyström Örjan, Perspektiv på historien A, Malmö, 2001 

!
4.8 Danska läroboken ”Overblik - danmarkshistorie i korte træk” under 2000-talet 

Läroboken med titeln ”Overblik - danmarkshistorie i korte træk” är utgiven av förlaget Gyldendal år 

2014. Den är skriven av författarna Bente Thomsen och Lars Peter Visti Hansen. I boken framkom 

3 exempel av belsuten som togs i Kalmar år 1397. Händelserna under Engelbrektsupproret beskrevs 

med 2 exempel, likaså beskrevs orsakerna för kalmarunionens skapande med 2 exempel. 

Anledningen till att kalmarunionen kom att splittras beskrevs genom 3 exempel och huruvida 

unionsstriderna gav upphov till nationalhat förklarades i 3 exempel. 

!
4.8.1 Framställningen av händelserna under kalmarunionen 

Kungens roll ansågs ha betydelse för att kalmarunionen skapades i Kalmar år 1397. Det framkom 

ingen ingående förklaring över hur beslutsfattandet gick till, mer än att Erik av Pommern blev 

utvald till kung för den nordiska unionen. Det var dock Margareta som hade den största makten att 
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Händelserna 
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Orsakerna till 
att unionen 
skapades

Anledningar 
till unionen föll 
samman!

Huruvida 
unionsstridern
a skapade 
utbrett 
nationalhat

2000-tal 
Svensk 
lärobok

-Konkurrensen 
mot Tyskland. 
- Stormännens 
agerande. 
2 exempel (1 av 
vardera).

- Erik av 
Pommerns politik 
och maktbegär 
(handelsblockade
n, ökade skatter 
gav missnöje, 
framförallt för 
bönderna). 
7 exempel.

- Tysklands 
växande 
inflytande av 
makt. 
- Motsättningar 
mellan grupper 
som ville ha 
union och de som 
inte ville ha 
union. 
2 exempel (1 av 
varje).

- Minskat 
förtroende för 
den danska 
kungen i Sverige. 
Kungens styre 
gick längre än 
svenska 
befolkningen 
kunde acceptera. 
4 exempel.

- Nationalhat 
fanns och 
maktbalansen 
mellan grupper 
påverkade. De 
som var emot 
unionen förde 
även fram 
propaganda 
mot Danmark. 

4 exempel.
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styra och hennes starka ställning lyckades hon bevara till hennes död år 1412. Anledningen till att 

Erik av Pommern kom att få makt beskrevs bero på Margareta, genom att Erik av Pommern var 

hennes systerson. I citatet nedan går det att utläsa att ledarens roll prioriterades:  222

!
”Kalmarunionen, som var et kongefællesskab mellem de tre lande, blev formelt etableret i 
1397, da Erik af Pommern - Margaretes søsters barnebarn -blev undnævent til konge. 
Margerete beholdt imidlertid den reelle magt indtil sin død 1412.”  223

!
Tyskland var en makt som växte, vilket gällde både politiskt som ekonomiskt. De nordiska länderna 

började då känna konkurrens mot dem och var tvungna att på något sätt hävda sin egen 

självständighet. Kalmarunionen var då det sätt som självständigheten i Nordens länder lättast ansågs 

kunna försvaras. Den orsak som presenterades som viktig för att kalmarunionen kom att skapas 

beskrevs således handla om att de nordiska länderna ville stärka sina positioner gentemot Hansans 

och de nordtyska furstarnas växande makt:  224

!
”Formålet med unionen var at styrke de nordiske lande mod hasestæderne og de nordtyske 
fyrster.”  225

!
En annan orsak som beskrevs ligga till grund för att kalmarunionen skapades var att det fanns 

motsättningar mellan stormän i Sverige och kungen Albrekt. Stormännen ville inte kungen Albrekt 

skulle sitta vid makten och såg vid denna tidpunkt ingen annan lösning än att be Margareta att bli 

drottning över Sverige. År 1389 besegrade stormännens här kungen Albrekt med hjälp av 

Margaretas styrkor. Vinsten innebar att Margareta nu även blev regent över Sverige och 

kalmarunionen skapades, som beskrivs nedan:  226

!
”I Sverige var der på dette tidspunkt strid mellem kongen, den tyske Albrecht af 
Mecklenburg, og de svenske stormænd. Stormændene bad Margrete om at gribe ind, og i 
1389 besejrede Margretes og de svenske stormænds hær kong Albrecht, og Margrete blev 
også regent i Sverige.”  227

!
Engelbrektsupproret beskrevs i denna lärobok vara en direkt följd av godsherrarnas och adelns 

dominans över bönderna. Dominansen tog sig i uttryck genom att bönderna hade vissa regler att 

�51

 Thomsen, Bente & Hansen, Lars Peter Visti, Overblik - danmarkshistorie i korte træk, Köpenhamn, 2014 s. 37222

 Thomsen & Hansen, 2014 s. 37223

 Ibid, s.37224

 Ibid, s.37225

 Ibid, s.36-37226

 Ibid, s.36-37227



rätta sig efter. De hade till exempel inte rätt att flytta mellan gårdar, enligt läroboken beskrevs det 

som en process som säkrade arbetskraft för godsherrar. Det fanns lagar om detta vilket tillämpades i 

områdena Själland, Lolland och Falster. Bönderna hamnade på så sätt i händerna på beslut som en 

annan person fattade, i deras fall godsherrarna. Om inte godsherrarna ville att bönderna skulle få 

arbeta på andra gårdar så var bönderna bundna till godsherrarnas beslut. Dominansförhållandet 

skapade ett stort missnöje hos bönderna och beskrevs då också vara en förklaring till varför 

upproren under ledningen av Engelbrekt kom att starta. Motsättningarna som fanns mellan dessa 

grupper beskrivs nedan:  228

!
”Godsejernes dominans over bønderne kom til udtryk ved vornedskabet, som indførtes på 
Sjaelland. Lolland og Falster i løbet af 1400-tallet. Ordet betyder egentlig ”værn” og tager 
udgangspunkt i herremandens pligt til at beskytte sine bønder. Men vornedsabet handlede 
mere om at sikre herremænderne arbejdskraft til deres fæstergårde. Vornedskabet bestød, at 
faesterbønderne og deres søner ikke uden husbondens tilladelese måtte forlade det gods, 
hvor de var født, og de var forpligtede til at tage en gård eller et hus i fæste. Det førte til en 
lang række bondeoprør og konflikter. Godsejernes dominans over bønderne blev udvidet, 
da godsejerne i 1523 fik hals-og håndsret, dvs. polismyndighet, over bønderne.”  229

!
Det framkom också förklaringar i läroboken om orsaker till unionens splittring, den största 

förklaringen lades på Erik av Pommerns politiska beslut. Även fast det beskrevs att han säkrade 

Danmarks ekonomi över en period så var det störst tonvikt på de beslut som fört med sig missnöje 

som väckte uppståndelse hos befolkningen. Till dessa beslut hörde hans sätt att hantera det krig han 

förde mot Tyskland. De höjda skatterna ledde till att ett missnöje hos befolkningen skapades och 

han blev till och med avsatt från riksrådet. Det konstaterades också i läroboken att Erik av Pommern 

inte hade varit en uppskattad kung, vilket kan utläsas nedan:  230

 
”Erik af Pommern (1397-1439) var ingen succes som konge. Hon løb ind i vældig 
modstand på grund af de krige, han bragte unionen ind i og de deraf følgende 
skatteudskrivninger, og han endte med at blive afsat af Rigsrådet i 1439. Men det var ham, 
som indførte øresundstolden i 1426, hvilket i flere hundrede år sikrede Damark en solid 
indkomst fra de mange skibe, som passerede til og fra østersøen.”  231

!
Det hade uppstått ett nationalhat, vilket beskrevs genom att unionsstriderna hade lett till att de 

nordiska länderna inte kunde samarbeta med varandra. Trots att tanken med kalmarunionen var att 
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de nordiska länderna skulle komma samman under ledning av en gemensam kung hade varje land 

fortfarande egna riksråd. Riksråden hade makt och viss möjlighet att påverka. Det fanns dessutom 

redan motsättningar mellan olika grupper och med olika råd som ville styra i varje länder ökade 

skillnaderna. Det nationalhat som skapades beskrevs bero på att riksråden i länderna inte kunde 

enas och då skapades även motsättningar mellan Sverige och Danmark som kan utläsas nedan:  232

”Der skulle være en fælles konge, men hvert land havde samtidig sit eget rigsråd, som 
kongen skulle samarbejde med. Det lykkedes aldrig at etablere et samarbjede mellem 
rigsrådene i de tre lande, og modsætningerne mellem Sverige og Danmark slog snart 
igennem.”  233

!
Tabell: 7. Resultat över framställningen av händelserna i Danmark under 2000-talet 

!

Källa: Thomsen, Bente & Hansen, Lars Peter Visti, Overblik - danmarkshistorie i korte træk, Köpenhamn, 
2014 !

4.9 Sammanfattning av likheter och skillnader 

Den svenska och danska lärobokens förklaringar till varför kalmarunionen kom att skapas skiljde 

sig åt. Den svenska läroboken la stor vikt vid konkurrensen av Tysklands växande maktställning, 

samtidigt som den danska läroboken framställde kungens makt som central för att kalmarunionen 

kom att skapas. Den svenska läroboken framhöll dessutom att det var stormännens agerande som 

hade betydelse för att kalmarunionen skapades.  Till skillnad från den danska lärooken som 234

menade att det var Margareta och Erik av Pommerns inverkan. Den danska läroboken beskrev ett 

högre fokus på den roll som ledarna hade.  235

!

Händelser 
under 
kalmarunionen:

Beslut som 
slöts i Kalmar 
1397

Händelserna 
under 
Engelbrekts 
upproret

Orsakerna till 
att unionen 
skapades

Anledningar 
till unionen föll 
samman!

Huruvida 
unionsstridern
a skapade 
utbrett 
nationalhat

Lärobok: !!!
2000-tal Dansk 
lärobok

- Framhåller 
Margaretas och 
Erik av 
Pommerns 
inflytande och att 
deras roll var 
viktig. 
3 exempel.

- Godsherrarnas 
och adelns 
dominans över 
bönderna ledde 
till uppror. 
2 exempel.

- Rädslan mot 
den växande 
tyska makten. 
- Motsättningar 
mellan grupper.  
2 exempel

- Erik av 
Pommerns 
politiska beslut 
som inte föll 
väl ut för 
svenska 
befolkningen, 
ekonomin kom 
större till del 
för danskarna. 

3 exempel

- Nationalhat 
skapas genom 
att det fanns 
motsättningar 
mellan grupper 
i länderna (till 
exempel kung 
och råd kom 
inte överens). 

3exempel. 
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Engelbrektsupproret beskrevs enligt den svenska läroboken vara ett resultat av Erik av Pommerns 

maktbegär då hans beslut ledde till att en handelsblockad skapades och drabbade Sverige hårt. Även 

införandet av skatter och det sätt han valde att driva in skatter ökade missnöjet hos befolkningen.  236

Den danska läroboken menade att det var adelns dominans över bönderna som ledde till att 

Engelbrektsupproret uppkom. I och med att adeln och godsherrar hade rätt att utöva makt över 

bönderna skapades starka motsättningar som i sin tur gav ett missnöje som ledde vidare till 

Engelbrektsupproret.  237

!
De orsaker som ansågs vara viktiga för att Kalmarunionen kom att skapas menade den svenska 

läroboken var splittringar inom olika grupper. Även en rädsla för Hansans makt och Tysklands 

växande maktställning spelade in.  Det liknade den framställning som förekom i den danska 238

läroboken genom att motsättningarna för stormännen i Sverige även där presenterades som viktiga. 

I övrigt beskrevs även rädslan för den växande tyska makten som en orsak. Det finns en befintlig 

skillnad i de motsättningar som presenterades. Den danska läroboken fokuserade på de som ville ha 

en unionen, under tiden som den svenska läroboken även presenterade motsättningar mellan 

grupper som inte var för kalmarunionen. Till exempel gällde det bergsmän som var beroende av 

Tyskland och den handel det gav.  239

!
Orsakerna till att unionen kom att splittras beskrevs i den svenska läroboken bero på motsättningar 

inom olika grupper som minskade förtroendet för de danska kungarna.  Den danska läroboken la 240

istället betoningen på att Danmark beslutade mer än vad Sverige kunde acceptera. I den danska 

läroboken beskrevs orsakerna till unionens sönderfall bero på politiska beslut som Erik av Pommern 

fört och som framförallt resulterade i ekonomiska svårigheter för Sverige. Det skapades således 

nationalhat enligt den danska läroboken till följd av dessa motsättningar mellan olika grupper i 

länderna. Den svenska läroboken menade att nationalhatet uppkom i den mån att grupper i Sverige 

använde sig av propaganda gentemot danskarna för att sprida negativa tankar om att danskarna var 

illasinnade, i syfte att fler skulle sätta sig emot unionen.  241

!
!
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5. Kontinuitet och förändring i framställningen av kalmarunionen över tid 

Under perioden 1960 - 2000 - talet fanns det både likheter och skillnader mellan hur danska och 

svenska läroböcker presenterat sin historia. En intressant aspekt var att läroböckerna över tid i 

respektive länder tenderade att vara mer lika varandra, än den historia som presenterades under 

samma decennium i respektive land.  

!
Besluten som fattades i Kalmar handlade exempelvis i alla de svenska läroböckerna till störst del 

om den enande västerländska kulturen i förhållande till den växande Tyska makten. Likaså 

betonades motsättningarna mellan grupper som en anledning i två av de svenska läroböckerna över 

tid. I de danska läroböckerna betonades istället stora politiska aktörer som Margareta eller Erik av 

Pommern som viktig för besluten som kom att fattas i Kalmar om skapandet av en union, vilket var 

genomgående i de danska läroböckerna över tid.  242

!
Engelbrektsupproret beskrevs på ett liknande sätt i alla svenska läroböcker, nämligen att Erik av 

Pommerns politiska beslut ledde till missnöje för befolkningen i Sverige genom att ekonomiska 

beslut som att betala mer skatt infördes. Handelsblockaden som inrättades till följd av Erik av 

Pommerns beslut framkom även i de svenska läroböckerna utgivna under 1980 och 2000-talet. I de 

danska läroböckerna fanns endast denna förklaring i den danska läroboken utgiven under 1980-

talet. Den danska läroboken utgiven under 1960-talet beskrev upproret som en svensk företeelse då 

svenska grupper orsakat upproret. Den danska läroboken från 2000-talet beskrev kalmarunionen på 

ett liknande sätt nämligen genom att adelns dominans över bönderna var det som ledde till 

motsättningar och att uppror då skapades.  243

!
De orsaker som lyftes fram till att kalmarunionen skapades var mer lika i sina förklaringar i de 

svenska läroböckerna än vad de var i de danska läroböckerna. I de svenska läroböckerna lyftes 

förklaringar om Tysklands växande makt fram och att Tysklands makt hotade nordens säkerhet och 

därav var kalmarunionen en nödvändig åtgärd för att hävda sin självständighet. I de danska 

läroböckerna var förklaringarna mer varierande under olika tidsperioder. Under 1960-talet var det 

rädslan för Albrekts styre som gjorde att adeln i respektive länder ville att Margareta skulle ha 

ledarrollen och att Danmark var naturligt starka. Ett individperspektiv presenterades dock ofta i de 

danska läroböckerna, till exempel genom att kungens roll gavs stort utrymme. Det fanns även 
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motsättningar mellan kungens och stormännens betydelse. Rädslan för den växande tyska makten 

presenterades endast i den danska läroboken utgiven under 2000-talet, även motsättningarna, medan 

denna förklaring hade större roll i de svenska läroböckerna.  244

!
Orsakerna till att unionen splittrades hade framförallt liknande förklaringar i de svenska 

läroböckerna. Det handlade om motsättningar mellan grupper som till exempel adel, bönder och 

kungen. Motsättningarna var framförallt fokuserade till hur mycket makt kungen skulle ha, kungen 

själv ville ha mycket makt under tiden som de andra stånden inte var lika övertygande. I de danska 

läroböckerna framkom olika förklaringar, till stor del baserade på ett individperspektiv som 

Margaretas eller Erik av Pommerns styrelsesätt. Det framkom även skillnader i de svenska 

läroböckerna som att det under 1960-talet fanns en betoning på en växande känsla av nationalism i 

de olika nordiska länderna. Under 1980-talet beskrevs det att råden hade en framträdande roll och 

betydelsen av kungar då ifrågasattes. I den danska läroboken som gavs ut under år 1960 var det 

framförallt Kristian II:s hårda styre som var den största orsaken till att kalmarunionen föll samman. 

Han beskrevs vara en obeslutsam person som lätt influerades av andra människors viljor. Läroboken 

som gavs ut i Danmark år 2000 ansåg istället att unionen splittrades till följd av de beslut som Erik 

av Pommern fattat och som skapat missnöje i Sverige då besluten var missgynnande för Sverige. En 

liknande förklaring framkom i den danska läroboken som utgavs under 1970-talet då denna lärobok 

menade att ekonomin inverkade. Det var handeln som kom danskarna till del i större omfattning än 

vad svenskarna kunde ta del av exporten och importen, vilket då bidrog till att kalmarunionen 

splittrades.  245

!
Det fanns olika förklaringar när det handlade om huruvida unionsstriderna skapade nationalhat. 

Under 1960-talet framkom en förklaring i den svenska läroboken om att nationalhat inte skapats 

enligt den nyare forskningen då de flesta i befolkningen beskrevs vara för en union. Enligt äldre 

rimkrönikor var det dock tydligt att nationalhat uppkommit av unionsstriderna. Den danska 

läroboken menade dock det motsatta (nämligen att nationalhat skapades på grund av att olika länder 

hade olika makt) vilket skapade hat. Under 1980-talets läroböcker i Danmark och Sverige framkom 

en enig syn om att unionsstriderna inte gett upphov till nationalhat. De la betoningen på att det 

framförallt borde vara hur mycket makt som kungen blivit tilldelad och har rätt till som var det 

viktiga. Den danska läroboken framförde inte någon unionsfientlig beskrivning, utan endast 
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unionsvänliga. De läroböcker som gavs ut under 2000-talet i Sverige och Danmark menade båda att 

ett nationalhat fanns till följd av de unionsstrider som uppkommit. I Sverige ansågs nationalhatet ha 

skapats efter ihärdigt framförd propaganda mot danskarna. I den danska läroboken var det mer 

fokus på att det fanns stora motsättningar mellan olika grupper i de nordiska länderna som bidrog 

till känslan av nationalhat. Det fanns då både personer som ville ha en union och de personer som 

inte ville ha en union.  246

!
!
!
!
!
!
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6 Analys 

I detta avsnitt framför jag min analys, jag kommer att presentera mina resultat utifrån 

frågeställningarna samt besvara mitt syfte. Jag kommer att utgå från min analys med kopplingar till 

tidigare forskning. Analysen avslutas med förslag på framtida forskning. 

!
6.1 Framställningen av synen på Kalmarunionen i svenska läromedel 

En intressant aspekt är att de svenska läroböckerna under de utvalda decennierna framställde de 

olika händelserna på likartade sätt. De beslut som fattades i Kalmar år 1397 presenterades i störst 

del att bero på motsättningar mellan grupper, stormännens agerande, enade folk under en kung. Det 

framkom i boken från 1960-talet att den västerländska kulturkretsen var viktig för att känslan av det 

egna i Norden. De respektive böckerna visade också att den växande konkurrensen med Tyskland 

starkare motiverade besluten i Kalmar om att skapa en nordisk union. Orsakerna till att unionen 

skapades hade likheter, nämligen att Tysklands växande makt var den största anledningen. Lönnroth 

(1969) var en av de forskare som menade på att Kalmarunionen hade framställts efter ekonomiska 

perspektiv i Sverige som en orsak till att unionen kom att skapas. Till exempel fördes handel med 

Tyskland och norden kände sig då hotade av dem. Det överensstämmer med Larsson (1997) som 

framförde att Tysklands växande makt var en stor orsak till kalmarunionens uppkomst som ofta 

använts som förklaring efter andra världskrigets tid. Det är intressant att Tysklands växande makt 

var den enda orsaken som presenterades i läroboken som blev utgiven under 1980-talet. Under tiden 

som läroböckerna utgivna under 1960-talet och 2000-talet i Sverige även framförde andra möjliga 

orsaker. Till exempel digerdödens effekter och motsättningar mellan grupper. Engelbrektsupproret 

presenterades i de svenska läroböckerna att handla om ett missnöje mot Erik av Pommerns styre, 

samt att de beslut han infört bidragit till införandet av en handelsblockad som befolkningen inte 

uppskattade. Anledningarna till att unionen splittrades berodde på motsättningar mellan grupper. 

Huruvida unionsstriderna gav upphov till nationalhat framkom det förklaringar i de svenska 

läroböckerna på olika sätt. Alla svenska läroböcker utom den som gavs ut under 1980-talet beskrev 

ett nationalhat. Nationalhatet uppkom till följd av att det fanns människor som inte ville ha en 

union. Det var endast läroboken utgiven under 1980-talet som menade att unionsvänliga perspektiv 

framkom men att diskussionerna istället var fokuserade på hur mycket makt kungen skulle ha. 

Frågan om en upplösning av kalmarunionen diskuterades dock inte. 

!
6.2  Framställningen av synen på Kalmarunionen i danska läromedel 

De danska läroböckernas syn på kalmarunionen tenderade att ha liknande förklaringar av vissa 
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händelser. Det rådde till exempel en samstämmig syn i de danska läroböckerna när besluten i 

Kalmar diskuterades. Alla tre läroböcker förde fram Margaretas roll som ledare och även att Erik av 

Pommern hade betydelse. De orsaker som beskrevs ligga bakom att kalmarunionen skapades var 

också lika i de danska läroböckerna. I boken från 1970-talet betonandes dock att det var naturligt 

för en union att skapas då Danmark var ett starkt land i motsvarighet till övriga nordiska länder 

under den tidsperioden. Det fanns också en rädsla för kung Albrekts styre i Sverige som gjorde att 

människor samlades under Margareta. Samma orsak presenterades i de övriga danska läroböckerna 

som viktig för att stormännens rädsla för Albrekt gjorde att svenskarna ville gå med i 

Kalmarunionen. När det gällde Engelbrektsupproret framkom skilda aspekter, till exempel beskrevs 

upproret enbart som en svensk företeelse i den danska läroboken från 1960-talet. Anledningen 

ansågs vara att upproret hade startat i Sverige. Under 1980-talets danska lärobok var det istället Erik 

av Pommerns styre som stod i centrum. Motsättningarna som fanns mellan grupper beskrevs i 

läroboken från 2000-talet genom att adelns dominans över bönderna presenterades som viktig. Det 

var alltså olika förklaringar som framkom under olika decennier kring den händelsen. När det gällde 

varför unionen kom att splittras framhöll de danska läroböckerna att Kristians hårda styre skapade 

missnöje i Sverige. Likaså kom handeln inte svenskarna till del och politiska beslut som fattades i 

Danmark kring skatter skapade missnöje. Det var ofta danska beslut som beskrevs leda till missnöje 

i Sverige som bidrog till splittringen av kalmarunionen. Huruvida om unionsstriderna gav upphov 

till nationalhat menade de dansk läroböckerna att det fanns nationalhat, utom under 1980-talet då 

det endast framkom unionsvänliga perspektiv. 

!
6.3 Likheter och skillnader i framställningen på Kalmarunionen utifrån respektive nation 

Både likheter och skillnader framkom mellan de danska och svenska läroböckerna. Det som går att 

utläsa var att framförallt svenska läroböcker hade en samstämmig framställning, i relation till de 

danska läroböckerna. I den danska historieskrivningen var det en större betoning på individer (som 

styrande personer som Margareta eller Erik av Pommern). I svenska läroböcker lades större vikt vid 

grupper och motsättningar dem emellan för skapandet av nationalism eller Tysklands växande makt. 

Elmersjö (2013) menade att det fanns tydliga tendenser för länder att vilja framhäva sin egna 

historia genom myter. Han beskrev att Sverige framhävde sin historia kring Kalmarunionen i form 

av befrielsen från unionen och då även Danmark. En intressant aspekt i min undersökning är att det 

framkom fler exempel i de svenska läroböckerna där dessa delar var tydliga. De exempel som 

beskrevs i de svenska läroböckerna var fler i antal när det gällde delarna som till exempel handlar 

om Engelbrektsupproret och anledningar till att unionen bröts. De delar som handlade om orsaker 
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till hur unionen kom att skapas eller de beslut som togs i Kalmar var fler i de danska läroböckerna. 

Det stämde överens med bilden Hylland (1996) gav av att myter används för att bibehålla den 

identitet som finns i ett land. Det ger även en indikation på att den forskning Elmersjö (2013) 

behandlat om att myter används för att försvara sin egen nationella historia stämmer i 

historieframställningen inom läroböcker för historia på gymnasienivå. I samband med ämnet 

Kalmarunionen var det ofta Danmark som framställdes som starka. Det skulle kunna bero på att det 

var viktigt för deras identitetsskapande. Elmersjö (2013) skrev att mytologiseringen för Sverige ofta 

tenderade att kretsa kring framhävandet av unionens splitting som det mest centrala. 

!
6.4 Kontinuiteter och förändringar kring respektive nations framställning av kalmarunionen  

under 1960-2000-talet 

Det är intressant att läroböcker över tid i respektive länder tenderade att vara mer lika varandra, än 

den historia som presenteras under samma decennium i respektive land. Det tyckte jag gav en 

indikation på att historia framställts på olika sätt i olika länder. Enligt Aronsson (2000) var 

historiemedvetande ett samspel mellan dåtid, samtid och framtid som samverkade med historiebruk 

genom att dessa tidsramar reproducerades. I och med att den egna nationens framställning hade mer 

kontinuitet i det sätt som kalmarunionen framställdes än vad läroböckerna under respektive nation 

under samma tidsperiod tenderade att ha, visade det att historia i läroböcker faktiskt reproduceras. 

Dessutom menade Larsson (1997) att historieskrivningen tenderade att påverkas av influenser och 

tendenser som skett över tid i samhället. Elmersjö (2013) skrev att Sverige hade en mytbild av 

frigörelsen från kalmarunionen då den anknöt mycket till den svenska identiteten. Under tiden som 

den danska mytbilden istället fokuserade på hur unionen skapades. På så sätt menade Elermsjö 

(2013) att mytologiseringen lever kvar, vilket skulle kunna förklara resultatet av min undersökning. 

Mytologisering och identitet har betydelse för hur läroböcker kommer att framställa historia, det är 

då inte osannolikt att historia kommer att framställas på olika sätt i olika länder. Jag tycker att det 

visar att det är viktigt att inte helt förlita sig på läroböckernas innehåll, utan att vara källkritisk och 

förstå utifrån vilket perspektiv som historia presenteras. 

!
Enligt forskning bedriven av Karlsson (2009) som handlade om historiebruk var det tydligt att 

historia kunde presenteras på olika sätt för att gynna olika syften. I och med att kalmarunionen 

framställdes på olika sätt genom att vissa händelser tenderade att ta mer plats än andra så kan det 

visa på att det finns nationella perspektiv som vill lyftas fram. I och med att det till och med i 

läroplaner i respektive nationer står att det är viktigt att framhäva kulturarv så är det inte underligt 
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att läroböcker tenderar att framställa olika historiska händelser på olika sätt, framförallt vad gäller 

vilka händelser som ges utrymme. Det skulle förklara varför de danska läroböckerna i högre grad 

tenderade att beskriva de styrande personernas roll i deras land som viktiga. Det var starkare 

sammankopplat med det landets identitet och kulturarv. Samtidigt som Sverige istället la betoningen 

på de grupperingar som fanns i Sverige under denna tidsperiod och som ofta tenderade att beskriva 

anledningen till missnöje mot kalmarunionen. Både Ammert (2008), Nordgen (2006) och Jensen 

(1997) har framfört att ett historiemedvetande är viktigt för en människas förmåga att känna 

tillhörighet och sammanhållning. Det är intressant med tanke på hur vi bör bidra till 

identitetskapandet i läroböcker. Vi lever idag i en globaliserad värld med ett mångkulturellt 

samhälle. Huruvida om det bör vara nationella perspektiv eller mer global historia som elever bör 

förknippa med sin identitet kan enligt mig vara värt att fundera över. Poulsen (1998) menade att 

läroböcker har betydelse för elevernas identitetsskapande. Hon skrev dessutom att läroböcker bidrar 

till elevernas historiesyn. Det gör att det är intressant att fundera över hur historia idag presenteras i 

läroböcker. 

!
Haue (2013) skrev att perspektivet på historia har skiftat i läroböcker. Från att vara av mer nationell 

karaktär till att bli mer global, vilket då stämmer med dagens tidsanda. Det intressanta är att de 

danska och svenska läroböcker jag undersökt om kalmarunionen inte framförde många globala 

perspektiv. Det var således inget som antydde att den nationella historien beskrivs även utifrån ett 

globalt perspektiv. Nordens gemensamma historia lyftes visserligen fram stundtals, nog för att detta 

även kan ses naturligt i detta avseende för att historien tillhörde gemensamma beröringspunkter för 

både Sverige och Danmark. Det som går att spekulera i är att olika händelser betonades i olika 

länder som gjorde att historiemedvetande och kulturarv förs fram. De nationella myterna ska enligt 

Nordens gemensamma granskning av läromedel blivit mindre efter andra världskriget. Min 

undersökning visade dock att det fortfarande framkommer skillnader i hur Kalmarunionen 

framställs i Sverige och Danmark. När det gäller historiebruk är detta faktum mycket intressant, i 

och med att det indikerar att historia istället används som ett sätt att föra fram den egna nationella 

historien. I Danmarks fall som en stark sammanhållande makt som var ledande under en union eller 

som i Sverige fall förde fram hur starkt landet var som lyckades frigöra sig från en union. Det 

stämmer således mer ihop med den historieskrivning som var vanlig innan världskrigens tid då 

historia i läroböcker framförallt fokuserade på den egna nationen och dess historia. Det nationella 

perspektivet kanske är tydligare i äldre historia i läroböcker, som till exempel när det handlar om 

kalmarunionen. 
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!
Det är intressant att fundera över hur stor betydelse tidsperspektivet egentligen har. Enligt tidigare 

forskning av Haue (2013) var det inte händelserna av historia som spelade roll, utan den tidsperiod 

som dessa läroböcker var utgivna under var viktigast. I så fall borde min studie ha visat att ett mer 

globalt perspektiv på historia förmedlades. Nu skedde inte detta vilket gör att chansen att även 

annan äldre historia också framställer nationella narrativ. Holmen (2006) beskrev en tankegång om 

att läroböcker ändrar historieuppfattning i och med att följer med i samhällsutvecklingen. Han 

nämnde dock att historia av äldre karaktär kan upplevas mer oföränderlig med anledning av att 

nyare historia lättare anpassar sig efter en förändrad utrikespolitik. Min undersökning visar att 

nationella perspektiv fortfarande finns i läroböcker, som då talar för en trögrörlighet av innehållet i 

läroböcker. Min undersökning visar att det finns olika händelser som anses vara mer eller mindre 

relevanta för läroböcker i olika länder. Om nyare historia formuleras om i större utsträckning 

beroende på vad som passar in i vår tidsanda innebär det att äldre historia blir mindre prioriterad att 

skrivas om efter vår tidsanda. Skilda historiekulturer tenderar enligt min undersökning fortfarande 

att framställa händelser om kalmarunionen ur ett nationellt perspektiv. I och med att dessa 

perspektiv reproduceras i läroböcker över tid, genom att rekonstruera och presentera historisk fakta 

i syfte att lära ut stämmer det främst överens med att det är ett vetenskapligt historiebruk som 

används i enlighet med den typologi Karlsson (2009) utvecklat. Det är intressant och skrämmande 

på samma gång och visar på vikten av källkritik. Är det skillnad på äldre och nyare historia? Det för 

mig vidare mot mitt förslag på framtida forskning. 

!
6.5 Förslag på framtida forskning 

Som förslag till framtida forskning hade det varit intressant att först och främst utöka metodvalet till  

att bli även en kvantitativ studie. Då är det möjligt att undersöka hur utrymmet av kalmarunionen 

kan ha påverkats över tid. Finns det någon koppling mellan vilken historia som prioriterats under 

olika tidsperioder? Det hade också varit intressant att undersöka en annan händelse än 

kalmarunionen, eventuellt historia av mer global karaktär för att se om fokus på 

historieframställningen skiljer sig åt. Kan det vara så att beroende på vilken historia och stoff som 

presenteras så framkommer olika förklaringar? Tenderar exempelvis äldre historia att beskrivas ur 

ett mer nationellt perspektiv i läroböcker och nyare historia ha ett större fokus på global forskning? 

!
!
!
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7 Sammanfattning 

Mitt syfte var att nå kunskap om hur kalmarunionen framställts i danska respektive svenska 

läromedel under perioden 1960-2000-talet. För att konkretisera syftet använde jag mig av två 

frågeställningar: 

1. Vilka skillnader och likheter finns mellan framställningen av kalmarunionen i danska och 

svenska läroböcker i historia? 

2. Vilka kontinuiteter och förändringar kring respektive nations framställning av kalmarunionen 

finns under 1960-2000-talet? 

Källmaterialet bestod av sex läroböcker varav tre var från Danmark och tre från Sverige. 

Läroböckerna är även utgivna under olika tidsperioder med fokus på 1960-talet, 1980-talet och 

2000-talet. ”Sveriges historia för gymnasiet” är skriven av Kjell Kumlien och utgiven år 1962 av 

svenska förlaget Bonnier (andra upplagan). Läroboken från Danmark utgiven under samma 

tidsperiod har titeln ”Nordens historie: Bind 1, Volym 1 & 2” och är skriven av Poul Kierkegaard 

och Kjeld Winding. Den är utgiven år 1965 av Hagerups förlag. Jag har också studerat en svensk 

lärobok med titeln ”Historiens Huvudlinjer 1” skriven av Per-Erik Brolin, Leif Dannert och Åke 

Holmberg. Den är utgiven år 1981 i Stockholm av förlaget Almqvist & Wiksell läromedel. Den 

danska läroboken som också gavs ut under 1980-talet har titeln ”Det gamle Danmark 800-1890 

Udviklingslinjer og tendenser”. Den är skriven av Harry haue, Jörgen Olsen och Jörn Aarup-

Kristensen. Som gavs ut av förlaget Mungaard år 1983. En svensk lärobok som gavs ut under 2000-

talet som jag använt mig av i min undersökning har titeln ”Sverige perspektiv på historien A” 

skriven av Hans Nyström och Örjan Nyström. Den gavs ut av förlaget Gleerups utbildning AB i 

Malmö år 2001. En dansk lärobok jag analyserat från denna tidsperiod har titeln ”Overblik - 

danmarkshistorie i korte træk” och är skriven av författarna Bente Thomsen och Lars Peter Visti 

Hansen. Läroboken gavs ut av förlaget Gyldendal år 2014. I danska läromedel är synen på 

kalmarunionen lika i vissa händelser, till exempel är det en samstämmig syn i de danska 

läroböckerna när det gäller besluten i Kalmar. Alla tre läroböcker för då exempelvis fram 

Margaretas roll som ledare och även att Erik av Pommern hade betydelse. Både skillnader och 

likheter har framkommit mellan både de danska och svenska läroböckerna. Det som går att utläsa är 

att det framförallt är de svenska läroböckerna som är samstämmiga med varandra i högre grad än 

vad de danska läroböckerna har varit i sin framställning. I den danska historieskrivningen är det 

exempelvis en större betoning på individer (som styrande personer som Margareta eller Erik av 

Pommern) under tiden som det i svenska läroböcker läggs större vikt vid grupper och motsättningar 
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dem emellan för skapandet av nationalism eller Tysklands växande makt. Det finns större 

kontinuitet i den historia som presenteras i respektive nation över tid. De danska läroböckerna 

framförde likartad historia av kalmarunionens händelser under 1960-2000-talet och de svenska 

läroböckerna framförde en liknande framställning även de under ett längre tidsperspektiv. Böckerna 

under samma decennium sinsemellan skiljde sig åt i den mån att det i Sveriges läroböcker 

exempelvis var vikten av att bryta sig loss från förtryck som tar mest plats. Under tiden som det i de 

danska läroböckerna hade istället fler exempel som förklarade sammanhållningen under 

kalmarunionen eller hur besluten om kalmarunionen togs och hur unionen skapades. Läroböckerna 

över tid i respektive länder tenderade på så sätt att vara mer lika varandra än den historia som 

presenteras under samma decennium i respektive land var. Skilda historiekulturer som Sverige och 

Danmark tenderar att framställa händelser av äldre historia genom kalmarunionen ur ett nationellt 

perspektiv. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
!
!
!
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