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Förhistorien utifrån genus och 
kulturellt minne: Kontinuitet och 
förändring i svenska läroböcker 
under 1900-talet och början av 
2000-talet

Lena Almqvist Nielsen

Nordisk förhistoria har under hela 1900-talet och början av 
2000-talet främst varit förknippad med undervisningen på låg- 
och mellanstadiet. I läroböcker i historia kan man följa föränd-
ringar och kontinuitet i framställningen av förhistorisk tid och 
man kan tala om detta som uttryck för en rådande ”historie-
kultur”. Historiekulturen i läroböckerna är en del av ett större 
sammanhang där politisk kontext, samhällsdebatt, vetenskap-
liga rön, pedagogiska tankar och lärobokstraditioner samt stat-
liga direktiv samverkar.1 För att synliggöra de historiekulturella 
förändringarna genomförde jag en studie av läroböcker som 
redovisades 2014 i licentiatavhandlingen Förhistorien som kul-
turellt minne. I studien analyserades lärobokstexterna i relation 
till samtida arkeologisk forskning samt till undervisnings- och 
läroplaner.

Syfte och frågeställningar

Materialet, som omfattade texter ur 34 läroböcker, delades in 
i två kategorier: berättelsen som kulturellt minne och genus. 
Studiens syfte var att beskriva hur den nordiska förhistorien 
har skildrats och förändrats under 1900-talet och början av 
2000-talet, då den senaste läroplanen togs i bruk. Studien ut-
gick från följande två frågeställningar:

1 Niklas Ammert, Det osamtidigas samtidighet: Historiemedvetande i svenska 
historieläroböcker under hundra år (Uppsala: Sisyfos, 2008), 31–32.
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1. Hur väl överensstämmer lärobokstexterna om nordisk 
förhistoria i svenska läroböcker med samtida arkeologisk 
forskning under 1900-talet och början av 2000-talet?

2. Hur har lärobokstexterna förändrats under den undersökta 
perioden utifrån de två kategorierna berättelsen som 
kulturellt minne och genus?

Studien i ett forskningssammanhang – 
nyttan med ett långt tidsperspektiv

Då läroböcker studeras kan man se på dem som en del av en 
kommunikationskedja byggd kring historia. Denna kommu-
nikationskedja kan kallas för en historiekultur. Kedjan berör 
vilken historia som förmedlas, hur den förmedlas, av vem samt 
till eller för vem.2 Utifrån ett strukturellt perspektiv kan läro-
böckerna studeras som i ett tänkt fruset ögonblick och upp-
märksamheten riktas då mot vad som påverkat lärobokens 
tillkomst, dess utformning, innehåll och perspektiv. Det långa 
tidsperspektivet i denna studie har möjliggjort en överblick av 
den utveckling som skett i läroböckerna och det handlar därför 
inte om ett enskilt fruset ögonblick utan om ett flertal sådana 
ögonblick. Tillsammans belyser de hur kommunikationskedjan 
har utvecklats och visar på den historiekulturella förändring-
en.3 

Läroboksforskning har många gånger varit inriktad mot att 
belysa missförhållanden och lyft fram lärobokstexternas kon-
servativitet och långsamma förändring. Janne Holmén har i sin 
avhandling från 2006, Den politiska läroboken: Bilden av USA 
och Sovjetunionen i norska, svenska och finländska läroböcker 
under Kalla kriget, sett hur läroböckerna blivit förmedlare av 
föråldrade attityder och fördomar som det har varit svårt att 
göra sig av med. Holméns studie stäcker sig från 1930-talet 
och fram till 2004. Han menar att ett långt tidsperspektiv ger 
möjlighet att uppmärksamma vilka faktorer som varit viktigast 

2 Klas-Göran Karlsson, ”Historiedidaktik: Begrepp, Teori och Analys” i 
Historien är nu: En introduktion till historiedidaktiken, red. Klas-Göran 
Karlsson och Ulf Zander (Lund: Studentlitteratur, 2009), 37–38.
3 Niklas Ammert, ”Finns då (och) nu (och) sedan?” i Historien är nu: En intro-
duktion till historiedidaktiken, red. Klas-Göran Karlsson & Ulf Zander (Lund: 
Studentlitteratur, 2009), 296; Ammert (2008), 29–31.
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för läroböckernas utformning.4 Även Göran Andolfs avhand-
ling från 1972, Historien på gymnasiet: Undervisning och 
läroböcker 1820–1965 har ett långt tidsperspektiv. Hans av-
handling behandlar hur läroböckernas innehåll och undervis-
ning står i relation till samtida samhällsdebatt, forskning och 
bestämmelser. Andolf såg hur läroböckerna under undersök-
ningsperioden kom att innehålla allt färre ställningstaganden 
och tolkningar från enskilda författare och undervisningen i 
historia utvecklades istället mot att bli en spegling av samhäl-
let.5 Sture Långströms avhandling, Författarröst och berät-
tartradition: En historiedidaktisk studie från 1997, behandlar 
hur läroboksförfattarna i en given situation påverkas från olika 
håll. Studien behandlar läroböcker på gymnasiet mellan 1958–
1994 och utgår från de didaktiska frågorna varför, var, när och 
hur texterna har författats, samt av vem eller vilka.6 I sin stu-
die uppmärksammar Långström hur läroböckerna är trogna 
en stark lärobokstradition. Texterna i läroböckerna hade un-
der den undersökta perioden inte förändrats nämnvärt, varken 
till innehåll eller form, trots att elevgrupperna som författarna 
skrivit för, hade gjort det.7 

Även Staffan Selander har utgått från ett långt tidsper-
spektiv i sin analys av lärobokstexter i historia. I boken 
Lärobokskunskap: Pedagogisk textanalys med exempel från 
läroböcker i historia 1841–1985 belyser han hur läroboken 
har utvecklats samt hur kunskaper överförs och omvandlas till 
lärobokskunskap. Selander menar att läroboken är förankrad 
i både en specifik lärobokstradition samt i de riktlinjer som 
är rådande för tillfället.8 När det gäller genus och läroböcker 
fick Ann-Sofie Olander år 2009 i uppdrag av Delegationen för 
jämställdhet i skolan (DEJA) att granska läromedel i historia 
och samhällskunskap. Det visade sig att det fanns stora brister 

4 Janne Holmén, Den politiska läroboken: Bilden av USA och Sovjetunionen 
i norska, svenska och finländska läroböcker under Kalla kriget (Uppsala: 
Uppsala universitet, 2006), 26, 335.
5 Göran Andolf, Historien på gymnasiet: Undervisning och läroböcker 1820-
1965 (Uppsala: Uppsala universitet 1972), 283, 292.
6 Sture Långström, Författarröst och lärobokstradition: En historiedidaktisk 
studie (Umeå: Umeå universitet, 1997), 231.
7 Långström (1977), 213.
8 Staffan Selander, Lärobokskunskap: Pedagogisk textanalys med exempel från 
läroböcker i historia 1841–1985 (Lund: Studentlitteratur 1988), 19.
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i lärobokstexterna i förhållande till läroplaner, läromedelsför-
fattarnas intentioner samt aktuell forskning.9 Böckerna visade 
tydligt att det var männen och de manliga perspektiven som 
dominerade och att kvinnliga insatser fick mycket liten upp-
märksamhet. Olanders studie visade att innehållet i läroböck-
erna inte motsvarade de rådande läro- och kursplanernas rikt-
linjer.10 

Ett långt tidsperspektiv möjliggör alltså ett synliggörande 
av förändring över tid. Tidigare forskning har även visat hur lä-
roböcker påverkas av samhällets utveckling. Det har dock fram 
tills nu saknats läroboksstudier som lyfter fram den nordiska 
förhistorien, framställningen av kvinnor och män under denna 
period samt de förändringar som skett under drygt 100 år.

Teoretiskt ramverk: Historiekultur och Kulturellt minne

Enligt Thomas Hylland Eriksen finns det inte några objek-
tiva berättelser om det förflutna utan ”det förflutna förvän-
tas vara annorlunda på ett igenkännbart, tryggt och välkänt 
sätt”.11 Texterna om den nordiska förhistorien i läroböcker 
är en del av den kontext i vilken de skrevs och de visar på 
en historiekultur som är gällande för en tid eller period i his-
torien. Historiekultur handlar om hur historia offentligt ska 
minnas och innebär en gemensam hantering av det förflutna. 
Under detta begrepp faller undervisning, forskningsprogram 
och populärkultur och gemensamt för dessa är en vilja att för-
medla något meningsfullt.12 I historieundervisningen blir his-
toriekulturen tydlig då läroboken är ett uttryck för vad någon 
vill förmedla samtidigt som detta också är ett avtryck av den 
situation ur vilken den tillkom.13 Historiekulturen är nära för-
knippad med historiemedvetande och historiebruk. Enligt Peter 

9 Ann-Sofie Olander, Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia: En 
granskning på uppdrag av Delegationen för jämställdhet i skolan SOU 2010:10 
(Stockholm: Fritzes, 2010), 7, 9.
10 Olander (2010), 69–71. 
11 Thomas Hylland Eriksen, Historia, myt och identitet (Stockholm: Bonnier 
Alba, 1996), 28, 44, 85.
12 Peter Aronsson, ”Historiekultur, politik och historievetenskap i Norden”, 
Historisk tidsskrift 122:2 (2002): 189–190; Jörn Rüsen, Berättande och för-
nuft: Historieteoretiska texter (Göteborg: Daidalos, 2004), 150–152.
13 Ammert (2008), 25.
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Aronsson kan man se historiekulturen som de artefakter, ri-
tualer och påståenden som gör det möjligt för oss att referera 
till en viss historisk period och samtidigt sätta in vår egen tid 
i ett historiskt sammanhang. Historiebruket kan ses som en 
länk mellan historiekultur och historiemedvetande genom att 
det aktiverar delar av historiekulturen för att på så sätt skapa 
en mening. Historiemedvetande är sedan de uppfattningar av 
dåtid, nutid och framtid som historiebruket har skapat och eta-
blerat.14 I skolväsendets bruk av historia förenklas de veten-
skapliga resultaten samtidigt som eleverna fostras in i ett sätt 
att tänka som anses tidsenligt riktigt. Evert Baudou menar att 
också den arkeologiska forskningen är tidsbunden och präg-
lad av de teorier som är gällande för tillfället och att vår bild 
av förhistorien därmed blir en spegling av vår egen tid.15 Då 
forskning anpassas till läroböcker för att passa eleverna måste 
författarna också ta hänsyn till undervisnings- och läroplaner. 
Detta sammantaget gör läroboken till en färskvara och ett av-
tryck av sin samtid.16 

Det kan tyckas vara märkligt att prata om minnen i sam-
band med förhistorisk tid, som ju ligger så långt tillbaka i tiden, 
men det handlar inte om att vi själva måste ha upplevt perioden 
som vi minns utan om den historiekultur som vi har en gemen-
sam uppfattning om. Jan och Aleida Assmann har uppmärk-
sammat ett vad de kallar kulturellt minne som de menar ligger 
så långt tillbaka i tiden att det inte kan förmedlas människor 
emellan utan kräver kunniga specialister i form av vetenskaps-
män, lärare och journalister.17 Minnet som skapas i nutiden kan 
ses som en rekonstruktion av det förflutna.18 Aleida Assmann 
menar att kulturen kan relateras till minnet då den ger en me-
ning åt människor och för samman förfluten tid, nutid och 
framtid. Då vårt minne är selektivt är också glömskan nära 

14 Aronsson (2002), 189. 
15 Evert Baudou, Den nordiska arkeologin: Historia och tolkningar (Stock-
holm: Kungl. Vitterhetsakademien, 2004), 19.
16 Karlsson (2009), 39. 
17 Jan Assmann, “Communicative and Cultural Memory”, i A Companion 
to Cultural Memory Studies, red. Astrid Erll & Ansgar Nünning (Berlin: De 
Gruyter, 2010), 110, 114. 
18 Jan Selling, Ur det förflutnas skuggor: Historiediskurs och nationalism i 
Tyskland 1990–2000 (Eslöv: Symposion, 2004), 18. 
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förknippad med minnet.19 I denna studie har begreppet kultu-
rellt minne använts för att synliggöra hur vissa berättelser om 
förhistorisk tid har bevarats i böckerna under nästan hela den 
undersökta perioden och därmed kan ses som kanon, medan 
andra berättelser har glömts bort då de inte längre ses som 
viktiga. Några berättelser har helt avskrivits ur det kulturella 
minnet då forskning har motbevisat dem eller då de förmedlar 
ett sätt att tänka som inte passar in i det samtida samhället. 
Aleida Assmann förklarar dessa tankar med att jämföra med 
ett museum där de viktigaste och mest betydelsefulla artefak-
terna placeras i det främsta rummet medan andra, mindre vik-
tiga, placeras i museets magasin.20 I denna studie har läroboken 
fått representera museets främsta rum där de berättelser som 
ses som viktigast för tiden placeras. Av all kunskap som finns 
om nordisk förhistoria har endast några berättelser valts ut för 
att förmedlas i historieläroböckerna. I studien har den aktiva 
dimensionen av hågkomsten, kanon, använts för att beskriva 
den nationella historien i läroböckerna. 

Metod

Materialet bestod av 34 lärobokstexter i historia för folk-
skolan och mellanstadiet vilka delades in i fyra perioder uti-
från utgivna populärvetenskapliga översiktsverk i arkeologi. 
Översiktsverken har skrivits av etablerade arkeologer och 
har fått representera forskningsläget då de gavs ut men de ger 
också en tidstypisk syn på förhistorisk tid. Tillsammans med 
statliga direktiv i form av undervisnings- och läroplaner har de 
arkeologiska översiktsverken fungerat som en bakgrund mot 
vilken läroböckerna har skrivits.

Lärobokstraditionen är som tidigare nämnts stark och 
läroboksförfattare bygger ofta sina texter på tidigare läro-
bokstexter även om texterna anpassas till aktuella forsk-
ningsrön och läroplansanvisningar. Staffan Selander skiljer 
på kunskapsproduktion, som är skapandet av kunskap i en 
vetenskaplig kontext, och kunskapsreproduktion, där kun-
skap överförs till läroböcker. Under kunskapsreproduktionen 

19 Aleida Assmann,”Canon and Archive”, i A Companion to Cultural Memory 
Studies, red. Astrid Erll & Ansgar Nünning (Berlin: De Gruyter, 2010), 97.
20 Aleida Assmann (2010), 98.
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förändras kunskapsmassan och den görs förståelig för elever-
na.21 Lärobokstexten är den vanligaste formen av pedagogisk 
text och därmed också det medium som flest elever har kom-
mit i kontakt med.22 Läroböckerna i studien valdes utifrån en 
tankekedja som har presenterats av Niklas Ammert. Denna 
tankekedja bygger på tre länkar där den första utgår från att 
läroböckernas perspektiv, urval och innehåll ger den bästa bil-
den av hur historia har förmedlats, den andra att de böcker 
som sålts mest också har använts mest och den tredje att det 
är dessa böcker som i högst grad har präglat undervisningen 
och därmed också den historiekultur som eleverna har fått med 
sig.23 De 34 texterna grupperades utifrån fyra perioder där pe-
riod 1 innehöll tolv texter, period 2 tio texter, period 3 fem 
texter och period 4 sju texter. Studien delades in i följande pe-
rioder:
•	 Period 1. 1903-1943: Nationen och den osynliga kvinnan
•	 Period 2. 1944-1968: Efterkrigstiden – kvinnorna läggs till
•	 Period 3. 1969-1987: Nya samhällsidéer och en uppgörelse 

med de traditionella könsrollerna
•	 Period 4. 1988-2010: Mot individualitet och jämställdhet
Periodindelningen börjar vid sekelskiftet då det är vid denna 
tid som den nordiska arkeologin etableras och utgör därför 
en naturlig gräns.24 År 1903 utkom Oscar Montelius Sveriges 
historia intill tjugonde seklet och här sammanfattas de stora 
förändringar som skett sedan hans tidigare verk från 1870-ta-
let. År 1919 utkom en ny upplaga av samma verk som visade 
på ytterligare utveckling. Tydligt är hur Montelius i stor grad 
har präglat den här tidens arkeologiska förmedling. Under 
1940-talet utkom ytterligare två översiktsverk med vilka lä-
roböckerna från period två jämfördes, Svenskt Forntidsliv av 
Sune Lindqvist (1944) och Sveriges historia genom tiderna 1 
(1947) där Holger Arbman skriver om förhistorisk tid i Norden. 
En oförändrad upplaga av Montelius översikt från 1919 gavs 
också ut 1948, men då denna inte längre kan ses som aktuell 
har lärobokstexterna i första hand jämförts med Arbmans och 
Lindqvists böcker. Dock är läroboksförfattarna fortfarande i 

21 Selander (1988), 19, 81. 
22 Långström (1997), 15. 
23 Ammert (2008), 74.
24 Baudou (2004), 202, 205.
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viss mån influerade av Montelius redovisningar. Läroböckerna 
från den tredje perioden har jämförts med Mårten Stenbergers 
Sten, brons, järn (1969) och texterna från period fyra jämför-
des med Göran Burenhults Länkar till vår forntid: en introduk-
tion i Sveriges arkeologi (1988).25

Läroboksförfattarna och den arkeologiska forskningen 
har präglats av tre arkeologiska forskningstraditioner under 
1900-talet och genom att förstå hur arkeologin har utvecklats 
blir det lättare att förstå hur synen på förhistorien har föränd-
rats.26 Forskningsinriktningarna har avlöst varandra och domi-
nerar var för sig under de olika perioderna, men de har också 
existerat sida vid sida. De arkeologiska standardverken är 
skrivna av arkeologer som har varit påverkade av det rådande 
samhälls- och forskningsklimatet.
•	 Den kulturhistoriska arkeologin: 1890/1900 – 1960
•	 Den processuella arkeologin: 1960–1980
•	 Den postprocessuella arkeologin: 1980 – 

Berättelsen som kulturellt minne och genus - studiens två kategorier

Studiens resultat redovisades med hjälp av två kategorier eller 
teman: Berättelsen som kulturellt minne och genus. I kategorin 
berättelsen som kulturellt minne uppmärksammades de fynd, 
tolkningar, berättelser och platser som har presenterats i läro-
böckerna under de undersökta perioderna, vilka förändringar 
som skett samt hur tolkningarna stämmer överens med den 
samtida arkeologiska forskningen. Syftet med denna kategori 

25 Lena Almqvist Nielsen, Förhistorien som kulturellt minne: Historiekulturell 
förändring i svenska läroböcker 1903–2010 (Umeå: Umeå universitet 2014); 
Holger Arbman & Harry Maiander, ”Forntiden” i Sveriges historia genom 
tiderna 1. Forntiden och medeltiden (Stockholm, 1947); Göran Burenhult, 
Evert Baudou & Mats P. Malmer, Länkar till vår forntid: En introduktion i 
Sveriges arkeologi (Stockholm: Utbildningsradion, 1988); Oscar Montelius, 
”Forntiden” i Sveriges historia intill tjugonde seklet, red. Oscar Montelius & 
Emil Hildebrand (Stockholm, 1903); Oscar Montelius, ”Forntiden” i Sveriges 
historia till våra dagar, red. Oscar Montelius, Emil Hildebrand & Ludvig 
Stavenow (Stockholm, 1919); Oscar Montelius, ”Forntiden” i Sveriges histo-
ria till våra dagar. Andra tryckningen, red. Oscar Montelius, Emil Hildebrand 
& Ludvig Stavenow (Stockholm, 1948); Mårten Stenberger, Sten, brons, järn 
(Stockholm, 1969).
26 Ola W Jensen, Forntid i historien: En arkeologihistorisk studie av synen 
forntid och forntida lämningar, från medeltiden till och med förupplysningen 
(Göteborg: Göteborgs universitet, 2004), 4.  
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var att uppmärksamma den historiekulturella förändringen i 
läroböckerna. Synen på förhistorisk tid är tydligt färgad av sin 
samtid och det kulturella minnet handlar om vad vi minns.27 
Den arkeologiska forskningen, lärobokstraditionen samt de 
statliga direktiven styr vad som anses värdfullt att minnas samt 
vad som inte längre är aktuellt. Detta är väl sammanlänkat 
med det samtida samhällsklimatet och den rådande historie-
kulturen.

Även genusideologin är påverkad av den samtida kun-
skapssynen i samhället.28 Det var först under 1970-talet som 
genusstudier introducerades på allvar inom den arkeologiska 
forskningen och kvinnornas frånvaro uppmärksammades i det 
arkeologiska materialet.29 Behovet att fördjupa kunskapen om 
vad som faktiskt var kvinnligt och manligt under förhistorisk 
tid uppkom eftersom tolkningarna var maskuliniserade och 
synliggjorde män och manliga aktiviteter men osynliggjorde 
kvinnor. Detta kan förklaras med att vår syn på kvinnligt och 
manligt har utgått från normer i vårt eget samhälle och vår syn 
på könsroller och arbetsfördelning.30 I de arkeologiska under-
sökningarna har även ålder fått liten uppmärksamhet och det 
kan ibland upplevas som att förhistorien endast var befolkad 
av vuxna människor i medelåldern. Studier av barn och äldre 
människor är så gott som obefintliga.31 Med denna kategori 
har studien visat hur synen på genus inom den arkeologiska 
forskningen och samhället har påverkat läroböckernas texter 

27 Anders Carlsson, Tolkande arkeologi och svensk forntidshistoria: Stenåldern 
(Stockholm: Stockholms universitet, 1998), 8–10; Anders Carlsson, Tolkande ar-
keologi och svensk forntidshistoria: Bronsåldern med senneolitikum och förro-
mersk järnålder (Stockholm: Stockholms universitet, 2001), 7–8; Alexander Gill, 
Efter den stora berättelsen: uppdragsarkeologi, kulturmiljövård och förmedling 
(Stockholm: Riksantikvarieämbetet 2008); Almqvist Nielsen (2014), 11–14.
28 Elisabeth Arwill-Nordbladh, Genusforskning inom arkeologin (Stockholm: 
Högskoleverket, 2001), 24. 
29 Joanna Sofaer, “Engendering Children, Engendering Archaeology” i The 
Archaeology of Identities, red. Timothy Insoll (London: Routledge, 2007), 87. 
30 Arwill-Nordbladh (2001), 8; Bjørnar Olsen Från ting till text: Teoretiska 
perspektiv i arkeologisk forskning (Lund: Studentlitteratur, 2003), 205-6. 
31 Sam Lucy, “The archaeology of age” i The Archaeology of Identity. 
Approaches to Gender, Age, Status, Ethnicity and Religion, red. Margarita 
Díaz-Andreu et al (London: Routledge, 2005), 43; Stig Welinder. “The 
Archaeology of Old Age”, Current Swedish Archaeology 9 (2001): 164. 
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om förhistorisk tid; hur män och kvinnor i alla åldrar har re-
presenterats och vilka arbetsuppgifter som de har förknippats 
med.

Den nordiska förhistorien i läroböckerna – resultat

Allt sedan Normalplanen från år 1900 har förhistoriens enkla 
förhållanden ansetts passa de yngre barnen och undervisningen 
har fått en etablerad plats i historieundervisningen på låg- och 
mellanstadiet. Trots att det i studien inte alltid gick att koppla 
förändringar i läroböckerna till de arkeologiska översiktsver-
ken gick det att se hur förändringarna låg i linje med en rå-
dande forskningstradition. Under den sista perioden finns flera 
tryckningar av samma läroboksupplagor vilket tyder på att den 
förhistoriska perioden ses som oföränderlig och att de arkeolo-
giska forskningsresultaten inte tillför något nytt.32

Den första perioden (1903–1943) är den period som helt 
kan knytas till en enda forskningstradition, den kulturhistoriska 
arkeologin. En politisk anda av nationellt patos präglade forsk-
ningen en bra bit in på 1900-talet och folkets egenart, djärvhet 
och storhet lyftes fram. Så småningom tonades detta ner och 
upphörde så gott som helt efter andra världskriget.33 Kvinnorna 
är till en början så gott som osynliga i lärobokstexterna och 
det är framförallt berättelser om djärva och skickliga män som 
lärs ut i skolan. Materialet från denna period utgjordes av tolv 
läroböcker för folkskolan och under perioden gällde två stat-
liga läroplaner: Normalplanen för undervisningen i folkskolor 
och småskolor från 1900 samt Undervisningsplanen från 1919. 
Under den andra perioden (1944–1968) blir det tydligt hur det 
politiska klimatet under efterkrigstiden inte bara kom att på-
verka den arkeologiska forskningen utan också läroböckerna. 
Långsamt blir också kvinnor och flickor synliga i lärobokstex-
terna. Det undersökta materialet bestod av tio läroböcker 
från folkskolan samt läroplanerna: Undervisningsplanen för 
rikets folkskolor 1955 och Läroplan för grundskolan 1962. 
Samtidigt var även Undervisningsplanen från 1919 giltig fram 
till 1954. Under den tredje perioden (1969–1987) etableras 

32 Almqvist Nielsen (2014), 114.
33 Olsen (2003), 187–188. 
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den processuella arkeologin men den hann också kritiseras i 
de tidiga postprocessuella strömningarna. I Skandinavien fick 
den nya arkeologin sitt genombrott under 1970-talet samtidigt 
som också genusstudier introducerades i ett försök att förstå 
vad som faktiskt hade varit kvinnligt respektive manligt i för-
historisk tid. Genom ett kvinnligt perspektiv ville man få en 
mer fullständig bild av livet under den här tidsperioden. Det 
undersökta läroboksmaterialet bestod av 5 läroböcker för mel-
lanstadiet. Under perioden utkom dessutom två nya läroplaner 
för grundskolan, 1969 samt 1980. Den fjärde perioden (1988-
2010) är tydligt präglad av individualitet och en strävan mot en 
ökad jämställdhet. När den processuella arkeologin kritisera-
des berodde det på att många inte ansåg att det gick att uppnå 
en sanning om förhistorisk tid. Många menade också att man 
inte kunde prata om arkeologin som värderingsfri eftersom den 
sågs så integrerad i det nutida samhället och de värderingar 
som präglade samtiden. Ett växande behov var också att syn-
liggöra de enskilda individerna i det förhistoriska samhället, 
något som också visade sig i läroböckerna.34 Det undersökta 
materialet för denna period bestod av sju läroböcker för låg- 
och mellanstadiet. Två läroplaner var aktuella under perioden, 
Läroplanen för grundskolan 1980 samt 1994 års läroplan för 
det obligatoriska skolväsendet.

Berättelsen som kulturellt minne

Den nationalistiska andan visade sig vara påtaglig även i lä-
roboksmaterialet då svenskarnas ursprung lyftes fram under 
den första delen av 1900-talet. Historieämnet ansågs under se-
kelskiftet vara ett av de viktigaste ämnena och den nationella 
fostran ansågs vara en betydelsefull del av historieundervis-
ningen.35 Innehållet i de undersökta läroböckerna stämde väl 
överens med de samtida debatterna om den svenska historie-
undervisningen. Tanken var att undervisningen skulle förmedla 
den svenska statens historia samt väcka fosterlandskärlek.36 De 

34 Olsen (2003), 52–53. 
35 Janne Holmén, ”Historia”, i Utbildningshistoria, red. Esbjörn Larsson & 
Johannes Westberg (Lund: Studentlitteratur, 2011), 204.
36 Ulf Zander, Fornstora dagar, moderna tider: Bruk av och debatter om 
svensk historia från sekelskifte till sekelskifte (Lund: Nordic Academic Press, 
2001), 83; Holmén (2011), 204.
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första människorna under stenåldern uppmärksammas under 
hela den undersökta perioden och ses som kanon men synen 
på dessa människor förändras. Under första delen av 1900-ta-
let beskrivs de som Sveriges första invånare vilket stämmer väl 
med den samtida kulturhistoriska arkeologiska forskningsin-
riktningen där man ville knyta folk till ursprung och områden. 
I läroböckerna legitimeras svenskarnas rätt till landet då de för-
sta människorna i Sverige omtalas som svenskarnas förfäder.37 

Dessa människor voro våra förfäder. De tillhörde den stora ger-
manska folkstammen som under tidernas lopp har förgrenat sig 
i tyskar, holländare, engelsmän, svenskar, norrmän och danskar.38

Den nationalistiska historieskrivningen tonas ner under den 
andra perioden och faller så småningom i glömska. Under 
1900-talet växer det också fram ett fokus på enskilda män-
niskor och mot slutet av den undersökta perioden ligger oftast 
fokus på familjen istället för folket.39 Läroböckernas berättelser 
går från att vara samstämmiga till att bli av mer individuell 
karaktär. Utan att lämna det kulturella minnets kanon ligger 
det i läroboksförfattarnas intresse att skriva läroböcker som är 
unika och konkurrenskraftiga och det arkeologiska materialet 
som är tillgängligt för författarna ökar ständigt. Vissa exempel 
som finns med i läroböcker under mitten av 1900-talet dyker 
upp igen under den sista perioden.

Bronsåldern beskrivs under de första tre perioderna mycket 
kortfattat och det är först under slutet av 1900-talet som denna 
tidsperiod får större utrymme och därmed också stämmer 
bättre överens med det arkeologiska materialet. Redan under 
den första perioden syns hur författarna framhäver människor-
nas utveckling från stenåldern där de omtalas som vildar men 
hur de under bronsåldern anses vara mer civiliserade:

Nu är det icke värt vidare att kalla nordmännen för vildar. Nu 
idka de både åkerbruk och boskapsskötsel; kläderna göra de ej 
blott av djurskinn utan även av linne och ylle; männen begagna 
både kammar och rakknivar, och kvinnorna bära dyrbara hals- 
och armringar samt andra smycken av brons och guld.40

37 Almqvist Nielsen (2014), 35–36.
38 Carl Grimberg et al, Sveriges historia för folkskolan 1, Tiden t.o.m 1660 
[Stockholmsupplagan] Tolfte upplagan (Stockholm, 1935), 5–6.
39 Almqvist Nielsen (2014), 100.
40 Aron Rydfors, Lärobok i historia för folkskolan: Omarbetad efter den 
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Denna utveckling fortsätter vilket tydliggörs i följande exempel:

Sedan de nordiska folken lärt känna järnets bruk, gingo de raskt 
fram i hyfsning och välmåga.41

Under den andra perioden omnämns det i läroböckerna hur 
bronsen inte är för alla utan att den framförallt är tillgänglig 
för en elit som växer fram i samhället.42 Denna berättelse finns 
sedan med under resterande del av den undersökta perioden 
och ses som kanon.

Det största utrymmet i lärobokstexterna får vikingatiden 
och flera av berättelserna återkommer under hela den under-
sökta perioden och kan därmed ses som kanon. Detta bety-
der att eleverna som läser nordisk förhistoria under början av 
2000-talet lär sig samma berättelser som Oscar Montelius re-
dogjorde för i Sveriges historia intill tjugonde seklet från år 
1903. Skillnaden ligger endast i hur berättelserna skildras och i 
vad som lyfts fram. Återkommande berättelser som ses som ka-
non är järnets introduktion i Sverige, den fredliga handeln, vi-
kingatågen i öster och väster, den yngre runraden, skeppen och 
svenskarnas vistelse i Konstantinopel, människornas skräck för 
vikingarna samt skillnaderna i status där vissa var fria medan 
andra levde som trälar. 

Sagorna utgjorde ett vanligt inslag i lärobokstexterna om 
vikingatiden under de först tre perioderna men försvinner så 
gott som helt under den sista perioden och faller i glömska. 
Sagorna är knutna till rikets grundande och den politiska his-
torien som det under den sista perioden i läroböckerna istället 
berättas om i samband med medeltiden. Under första perioden 
berättar läroboksförfattarna om hur de svenska vikingarna 
for över Östersjön och hur de grundade det ryska riket. Oscar 
Montelius hänvisar till Nestorskrönikan då han återger samma 
berättelse i sin bok. Då den nationella historieskrivningen to-
nas ner under den andra undersökta perioden, i samband med 
andra världskrigets slut försvinner också berättelsen om hur 

nya undervisningsplanen för rikets folkskolor av den 31 oktober 1919. Femte 
upplagan (Stockholm, 1923), 7. 
41 Clas Theodor Odhner, Lärobok i fädernelandets historia bearbetad för 
folkskolan. Nittonde omarbetade upplagan med tillägg om händelserna 1907-
1909 (Stockholm, 1911), 7. 
42 Almqvist Nielsen (2014), 67.
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svenska vikingar grundade det ryska riket och denna berättelse 
faller i glömska. Redan under början av 1900-talet förklaras i 
läroböckerna hur det fanns två samhällsklasser och hur dessa 
bestod av fria och trälar. Den fria samhällsklassen kunde delas 
in i flera nivåer även om de sågs tillhöra samma klass. I tex-
terna berättas hur trälarna stod helt utan rättigheter och hur de 
behandlades som boskap. Här sker dock en tydlig utveckling i 
sättet denna grupp människor beskrivs. Under den tredje perio-
den finns i en av läroböckerna ett eget kapitel om trälarna och 
deras situation och under den sista perioden blir denna grupp 
ännu mer synliggjord.43 

Tydligt är att undervisnings- och läroplaner inte säger något 
specifikt om vad som ska tas upp om nordisk förhistoria men 
att de allmänna riktlinjerna i dessa planer återspeglas i läro-
bokstexterna. Bland annat uppmanas i läroplanen från 1962 
att undervisningen inte får uppmana till självgodhet och där-
med medföra en känsla av folkets överlägsenhet, vilket stäm-
mer överens med hur lärobokstexterna förändras vid skild-
ringar av människor. 

Genus

Framställningen av genusrollerna följer den arbetsfördelning 
som Oscar Montelius presenterade redan år 1903. Synen på 
vad som ses som kvinnliga respektive manliga arbetsuppgifter 
dröjer sig kvar under hela 1900-talet och början av 2000-talet 
och ses som kanon. Kvinnorna är ansvariga för arbetsuppgif-
ter närmast hemmet som bärplockning och matlagning medan 
männens områden sträcker sig utanför hemmets sfär. I läro-
böckerna återspeglas tydligt den arkeologiska forskningen som 
under lång tid synliggjorde män och manliga aktiviteter men 
osynliggjorde kvinnor. I läroböckerna under den första perio-
den får männen mycket stort utrymme medan kvinnorna är så 
gott som osynliga. Detta visade sig till exempel i hur männens 
arbetsuppgifter beskrevs detaljerat och med ingående berättel-
ser och hur de framställdes som jägare, fiskare, beskyddare och 
krigare. Denna arbetsfördelning fanns också representerad i det 
samtida samhället och folkhemmet kan ses som ett idealtypiskt 

43 Thorsten Eklund (red.), Ur folkens liv: Historia för mellanstadiet 1. 
Grundbok. Ny omarbetad upplaga (Stockholm, 1974), 35–36; Almqvist 
Nielsen (2014), 112.
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genuskontrakt där kvinnan stannade hemma och mannen var 
den som försörjde familjen.44

När en man skulle ut på jakt och skaffa mat, tog han med sitt spjut 
och sina pilar, som hade spetsar av flinta eller horn, sin båge och 
sin stenkniv. Fanns det björn eller varg i närheten eller skulle han 
strida med sina fiender, väpnade han sig också med sin stenyxa 
eller sin stridshammare av sten. När han skulle ut och fiska, steg 
han i sin båt, som helt enkelt var en urholkad ekstock, och lockade 
fiskarna att nappa på sin metkrok av ben eller fångade dem med 
nät av bast. Kom han hem från sin jakt och sitt fiske utan att ha 
fått något, hade han och hans familj ingenting annat att äta än 
skogens bär och nötter. Han bodde med de sina i en jordkula eller 
i en rund hydda, som han gjort av trädgrenar och lera. En stor 
uppfinning kände han till: han kunde göra eld. Han hade också 
tämjt ett djur till sin hjälp, det var hunden, det enda husdjur som 
fanns i äldsta tider.45

Vid skildringar av vikingatiden under den första perioden syn-
tes ett tydligare fokus på människornas egenskaper men det var 
också en tydlig skillnad i framställningen av män och kvinnor. 
Männen beskrevs som äventyrliga, tappra men också hårdsinta 
och hur de älskade faror samtidigt som den enda kvinnliga 
egenskap som beskrevs var troheten till mannen. 

Långsamt lyftes dock kvinnorna in i lärobokstexterna. Den 
amerikanska medborgarrättsrörelsen präglade även Europa 
och kvinnorna började också ses som en marginaliserad grupp 
som behövde skrivas in i historien. Det fanns ett behov av att 
förmedla en fullständig bild av förhistorien där både män och 
kvinnor hade existerat. Tyvärr bidrog inte detta till att förändra 
de etablerade värderingarna då denna historieskrivning byggde 
på patriarkalisk forskning. Kvinnorna adderades till berättel-
serna och synliggjordes men mycket lite ny kunskap skapades. I 
läroböckerna placerades kvinnorna in i traditionella roller och 
framställdes många gånger som passiva jämfört med männen 
på ett sätt som istället förstärkte genusrollerna.46 I följande ex-
empel beskrivs ett flertal arbetsuppgifter som utförs av pojkar 
och män. Intressant är hur berättelsen från 1959 troligen utgår 
från en flicka som betraktare. Flickan synliggörs och är själv en 

44 Yvonne Hirdman, Genus: Om det stabilas föränderliga former (Malmö: 
Liber, 2001), 148–149.
45 Clas Theodor Odhner, Lärobok i historia. Bearbetad för folkskolan. 
Fädernelandets historia. Tjugonde upplagan (Stockholm, 1925), 3–4.
46 Arwill-Nordbladh (2001), 25–26.  
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aktiv person men hon utför en typiskt kvinnlig uppgift:

Du tittar ut genom hyddans ingång. Där brinner en eld på marken, 
och vid den sitter din mor och kokar mat i en enkel lergryta, som 
hänger över elden. I närheten ligger andra hyddor, och där bor 
dina släktingar. Några gossar är redan nere vid sjön och fångar fisk 
med metkrokar av ben. En pojke skjuter med pilbåge efter fåglar; 
pilspetsen är en skarp sten. Titta på bilden så får du se, hur det tar 
sig ut! Där står din far med några käppar i handen, och på marken 
sitter din farfar och tittar på ett djur som har dödats. Där bredvid 
står din bror. Kan du se några djur på bilden? Nu får du springa 
in i skogen och plocka bär. Men akta dig för alla de vilda djuren! 
Du kan träffa på vargar och björnar, uroxar och vildsvin, och de 
är farliga att råka ut för. Inifrån skogen hör du hundar skälla. Din 
farbror kommer med andra män från jakten.47

Även i läroplanen från 1962 fanns ett manligt fokus där både 
läraren och eleven omtalades som ”han” eller ”honom”. 
Samma år fördes begreppet ”könsroller” fram i forskningen. 
Att begreppet etablerades tyder dock på att det fanns ett behov 
av en annan beskrivning än ”femtiotalets kvinna”.48 

Genusstudier introduceras på allvar i den arkeologiska 
forskningen under 1970-talet då man inte längre nöjde sig med 
att se kvinnor representerade i materialet. Det fanns ett behov 
av att förstå vad som faktiskt hade varit kvinnligt och manligt 
under förhistorisk tid. Genom att tillgodogöra sig ett kvinn-
ligt perspektiv skulle en mer fullständig bild av förhistorisk 
tid kunna uppnås.49 Männens egenskaper tonades ner men det 
dröjde innan en mer jämställd bild av kvinnor och män tog 
form.50 

Bär och nötter plockade kvinnorna i skogen. Det vet man, därför 
att det ligger nötskal och kärnor av bär på boplatserna. På våren 
kunde kvinnorna och barnen samla fågelägg, på hösten plockade 
de vildäpplen. Hunden var det första husdjuret.51

Huruvida det verkligen var kvinnorna som plockade dessa bär 
och nötter från vilka skal och kärnor finns kvar på boplatsen 

47 F. W Morén, Lärobok i historia för folkskolan. Trettonde omarbetade upp-
lagan (Stockholm, 1952), 10–11.
48 Hirdman (2001), 163.
49 Arwill-Nordbladh (2001), 27–28; Olsen (2003), 207.
50 Almqvist Nielsen (2014), 97.
51 Alf Kahnberg, Einar Andersson & Gösta Lindeberg, Genom tiderna: 
Mellanstadiet. Andra tryckningen [1971] (Lund, 1976), 13.
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kan vi ju inte helt säkert veta, men tydligt är hur även dessa 
läroboksförfattare anstränger sig för att föra in kvinnorna i 
berättelserna. Detta är också första gången som hunden om-
nämns i samband med kvinnorna i det undersökta materialet.52 

Det är dock först under den fjärde perioden som föränd-
ringen i genusordningen blir riktigt tydlig och män och kvinnor 
börjar beskrivas mer jämställt. I en av lärobokstexterna syns nu 
också en äldre kvinna som med sin stora kunskap om örter har 
en viktig roll i familjen. 

Äldsta flickan huttrade i kylan och gnuggade sömnen ur ögonen. 
Snart skulle familjen iväg igen. De hade varit på vandring länge 
nu. Alldeles för länge, tänkte flickan och värmde sina frusna föt-
ter med händerna. Elden hade slocknat och hennes skinnkläder 
kändes tunga av fukt. Hon tog av sig renfällen och tittade ut 
från tältet. Mamma och farmor satt vid elden och såg oroligt på 
familjens lille pojke. Han hade ätit så dåligt den sista tiden. – Låt 
honom äta av de smälta växterna i renens mage, hörde hon farmor 
säga. Gör sedan en dryck av de gula blommorna vi plockade igår. 
Om pojken dricker det blir han nog stark igen.53

Detta exempel visar hur kvinnornas uppgifter fortfarande sågs 
vara centrerade kring området närmast hemmet men de framställ-
des som jämställda med mannens uppgifter. Intressant är också 
hur det nu finns kvinnor i alla åldrar representerade. Kvinnornas 
status och utrymme i lärobokstexterna ökade under den fjärde 
perioden. Trots att arbetsfördelningen såg ut som tidigare i lä-
roböckerna hade kvinnornas uppgifter och deras kunskap upp-
märksammats. Under samma period finns exempel i läroböckerna 
som visar hur flickor kunde ta del av typiskt manliga uppgifter 
medan det inte fanns några exempel på pojkar som utförde ty-
piskt kvinnliga uppgifter.54 Intressant är också hur den tidigare så 
typiska uppfostran för pojkar nu också beskrevs som en fostran 
som även inkluderade flickor. Läroboksförfattarna har alltså valt 
att lyfta in flickor och kvinnor i sina texter där de har sett möjlig-
heter till detta, något som visade den förhistoriska tiden som långt 
mer jämställd än hur den skildrades under tidigt 1900-tal.

52 Almqvist Nielsen (2014), 93.
53 Cecilia Lidström Holmberg, Forntidsboken. Första upplagan (Stockholm: 
Almqvist & Wiksell, 1994), 32–33.
54 Almqvist Nielsen (2014), 120.
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Avslutning

Tydligt är hur samtida samhällklimat och statliga direktiv 
kompletterar den arkeologiska forskningen och driver fram en 
mer jämställd bild av förhistorisk tid vilket läroboksförfattarna 
tagit fasta på. Detta stämmer med synen på hur historiekultur 
förändras och påverkas av samhället och hur läroböckerna in-
går i denna historiedidaktiska kedja. Aleida Assmanns beskriv-
ning av hur det kulturella minnets kanon inte byts ut men hur 
det däremot kan förändras då samhället förändras visar sig i 
denna studie då ett flertal berättelser om den nordiska förhisto-
rien återkommer under hela 1900-talet och början av 2000-ta-
let, men hur det samtidigt går att se en tydlig förändring i hur 
berättelserna framförs allt eftersom riktlinjer och samhällskli-
mat förändras. Det kan vara en fördel att som undervisande 
lärare vara medveten om hur mycket vår samtid påverkar vår 
undervisning och hur den också skrivs in i och förändrar un-
dervisningsmaterialet som vi dagligen använder. 

För lärare som undervisar elever om nordisk förhistoria 
tydliggör denna studie hur läroböckerna förmedlar en bild av 
förhistorisk tid som har sina rötter i den arkeologiska vetenska-
pens begynnelse. Då dagens läroböcker bygger på berättelser 
och skildringar från förra århundradets början är det positivt 
om studierna kompletteras med ett studiebesök på en utgräv-
ning eller ett besök på ett museum. Genom att träffa aktiva 
arkeologer kan eleverna få en fördjupad och mer komplex bild 
av förhistorisk tid men arkeologin kan också utgöra en intres-
sant utgångspunkt då elever ska träna sig i källkritik.55

55 Kerstin Cassel, Uppdrag historieskrivning: En analys av arkeologiska re-
sultats påverkan på historieskrivningen (Uppsala: Länsstyrelsen, 2014); 
Mats Engström & Göran Gruber ”’BUT HOW DO YOU GO ABOUT IT?’ 
Mobilization Processes in Partnership Building Concerning the Public Face of 
Contract Archaeology”, Current Swedish archaeology (2011): 203–222.
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