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KAPITEL 8  
Inbördeskriget som historiedidaktiskt dilemma  
– en analys av gestaltningar av det finska 
inbördeskriget i finsk- och svenskspråkiga 
historieläroböcker 1960–2011 

Jörgen Mattlar 

Ämnet för det här kapitlet är det finska inbördeskriget som utspelade sig under 
några månader under vintern och våren 1918. Syftet är att studera hur det finska 
inbördeskriget behandlas i läroböcker och i vilken mån läroböckerna förändras 
över tid. Detta inbegriper även en jämförelse av läroböckerna med utgångs-
punkt i vilket av de två officiella finländska språken som de är skrivna på. Det 
här bidraget handlar med andra ord inte om en studie av en utbildningsrevo-
lution utan, om hur utbildningen behandlar något som kan kallas en revolut-
ionär händelse. Med hänsyn till bokens tema har det här kapitlet främst fokus 
på det röda upproret, den så kallade vita hämnden och det nationella traumat 
i historieläroböckernas framställningar av händelserna 1918. Ambitionen är 
därmed inte att behandla inbördeskriget i dess helhet med det politiska förspe-
let, det militära skeendet och de mer långsiktiga efterverkningarna. Läroboks-
materialet utgörs av såväl finsk- som svenskspråkiga finländska historieläro-
böcker under perioden 1960–2011. 

Föreställd gemenskap, kollektiv minne och historiebruk 
Berättelser om det förflutna har en central funktion för att skapa förutsätt-
ningar för att upprätthålla ett samhälle. Den föreställda gemenskapen, för att 
tala med Benedict Anderson, konstrueras genom berättelserna om det för-
flutna. Den bärs upp av ett gemensamt skriftspråk och en nationell historie-
skrivning som förmedlas i klassrummen samt manifesteras i monument och 
exponeras i museernas montrar. Den föreställda gemenskapen kan ytterligare 
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utökas med exempel som nationella symboler såsom flaggan, kartan och mo-
numenten.1 En av samhällets viktigare institutioner i förmedlandet av berättel-
serna om det nationella förflutna är onekligen skolan och det medium där sko-
lans innehåll till stora delar fixeras är läroboken. Den föreställda gemenskapen 
är mångtydig och ordet föreställd indikerar en problematik och ambivalens vad 
gäller gemenskapens gränser och omfattning. I vilken mån är alltså den före-
ställda gemenskapen gemensam för befolkningen i en nation, ett samhälle? Min 
utgångspunkt är att olika sociala grupper har olika berättelser om det förflutna, 
vilka ibland kan stå i stark konflikt med en statligt sanktionerad officiell före-
ställd gemenskap exempelvis förmedlad i läroböcker.  

Berättelser om en social grupps förflutna och ett samhälles historia kan även 
förstås med begreppet kollektivt minne ursprungligen myntat av Durkheim-ele-
ven Maurice Halbwachs. Begreppet kollektivt minne ska förstås som ett nöd-
vändigt minne för att en social grupp ska kunna formeras. Att minnas är givet-
vis ett individuellt psykologiskt fenomen medan det kollektiva minnet förstås 
som de specifika händelser och processer i det förflutna som medlemmen i en 
grupp kan relatera till. Det kollektiva minnet är med andra ord det som trade-
ras inom exempelvis familjen, den språkliga minoriteten, fackförbunden och 
samhället i stort, nationen. Den sociala gruppen konstrueras på så vis av de 
gemensamma minnena och skapar tillika gränser mellan den egna gruppen och 
andra sociala grupper.2 Olika sociala gruppers kollektiva minnen och nationers 
föreställda gemenskaper är föränderliga över tid och så att säga beroende av det 
historiska sammanhanget. Med detta sagt måste även berättelserna om det för-
flutna förstås som något som kan användas i ett samhälle och inte minst i soci-
ala konflikter. Enskilda faktiska händelser såsom Ådalen 1931 är exempel på 
hur historien aktivt använts av olika sociala krafter och med variation över tid 
för att uppnå särskilda mål. Det förflutna och berättelser om det förslutna an-
vänds kontinuerligt i samhällen vilket fångas av termen historiebruk.3 

Den selektiva traditionen och hegemonin i ett 
läroplanshistoriskt perspektiv 
I studier av skolundervisningens utveckling råder följaktligen inte heller några 
tvivel om att det sker förändringar i vilket stoff som ska läras ut i skolan. I ett 
läroplanshistoriskt och teoretiskt perspektiv är utgångspunkten att läroplanen, 
i vid bemärkelse, uttrycker den för tillfället rådande dominerande ideologin i 
ett samhälle. Läroböckerna är en del av detta vidgade läroplansbegrepp och står 

                                                
1 Benedict Anderson, Den föreställda gemenskapen: Reflexioner kring nationalismens ursprung och 
spridning (Göteborg 1993) s. 171–176. 
2 Maurice Halbwachs, On collective memory (Chicago 1992). 
3 Roger Johansson, Kampen om historien: Ådalen 1931: Sociala konflikter, historiemedvetande och 
historiebruk 1931–2000 (Stockholm 2001). 
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under direkt eller indirekt påverkan av de förordningar som styr skolan och 
undervisningen. Det här innebär att man genom studier av skolans innehåll 
såsom det formuleras i policydokument och läroböcker kan skönja hur fram-
ställningar av nationen och samhället eller med andra ord samhällets självbild 
förändras över tid.4 Med detta sagt kan intrycket bli att läroböcker under en 
bestämd tidsperiod i hög grad är homogena till form och innehåll, vilket inte 
är fallet. Dels är det ett faktum att konflikter om historieläroböckernas innehåll 
ständigt har pågått både inom nationer och mellan nationer, dels är det ett 
faktum att det såväl historiskt som i vår samtid pågår en mer eller mindre in-
tensiv kamp om skolämnenas innehåll, vilket kommer till uttryck i läroböcker 
samt i regelrätta debatter i dags- och fackpress.5 

Den senaste debatten blossade upp i samband med de nya kursplanerna i 
historieämnet och geografiämnet inför läroplansreformen 2011. Vad gäller 
historieämnet utgick kursplaneförslaget ifrån att historieämnet skulle begränsas 
till att endast behandla tiden från ca 1700 till 2000-talen, vilket ledde till starka 
reaktioner från det humanistiskt-samhällsvetenskapliga områdets företrädare 
inom akademien.6 Vid samma tid debatterades även geografiämnets innehåll, 
eftersom kursplaneförslaget inte hade lyft fram vikten av basala geografikom-
petenser såsom ortsnamnskunskap.7  

Kampen om skolämnenas innehåll ska inte ses som en avgränsad skolkon-
flikt utan den här typen av meningsskiljaktigheter, debatter och konflikter 
angående skolans innehåll ger uttryck åt rådande spänningar och konflikter 
mellan olika intressen i samhället.8 Läroböckernas urval av innehåll konkre-
tiserar det som kallas selektiva traditioner, ett begrepp som ursprungligen for-
mulerades under 1970-talet inom den marxistiska konfliktorienterade sam-
hällsteorin. Den selektiva traditioner innebär att vissa händelser och skeenden 
lyfts fram som viktiga för en nationell eller samhällelig självförståelse medan 
andra tonas ned eller förtigs helt för att upprätthålla klassamhället och dess 
maktförhållanden.9 I ett läroboksperspektiv handlar det om hur skolan ge-
nom historieläroböckernas berättelser framställer hur det samhälle eleven be-
finner sig i har vuxit fram. Läroboken förmedlar vilka händelser och skeenden 

                                                
4 Tomas Englund, Curriculum as a political problem: Changing educational conceptions, with spe-
cial reference to citizenship education (Lund 1986). 
5 Joseph Moreau, Schoolbook nation: conflicts over American history textbooks from the Civil War 
to the present (Michigan 2004); Johan Wickström, Våra förfäder var hedningar: nordisk forntid 
som myt i den svenska folkskolans pedagogiska texter fram till år 1919 (Uppsala 2008); Jörgen 
Mattlar, Skolbokspropaganda?: en ideologianalys av läroböcker i svenska som andraspråk (1995–
2005) (Uppsala 2008). 
6 Se exempelvis: Anders Andrén m.fl. ”Skolverkets förslag är trångsynt” (SvD 2010-11-19); David 
Baas ”Björklund bestämmer: Mer medeltid i skolan” (Expressen 2010-10-12). 
7 Se exempelvis: Gia Destouni m.fl. ”Björklund kör över experterna om geografi” (SvD 2010-11-
10); Lars J Eriksson ”Geografiämnet i bildningskris” (Skånska dagbladet 2010-11-13). 
8 Michael W. Apple & Linda K. Christian-Smith, ”The Politics of the Textbook”, i Michael W. 
Apple & Linda K. Christian-Smith (red.), The Politics of the Textbook (New York 1991). 
9 Raymond Williams, ”Base and superstructure in Marxist Cultural Theory”, Culture and mate-
rialism: Selected essays (London & New York 2005) s. 39. 
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som varit viktiga för samhällets tillblivelse och framtid. Detta kan med andra 
ord beskrivas som att läroböcker generellt bidrar till att skapa en föreställd 
gemenskap eller ett nationellt kollektivt minne. Det handlar alltså om en do-
minerande föreställning om samhällets och nationens förflutna baserat på 
vissa kanoniserade händelser.  

Den selektiva traditionen, exempelvis i läroböcker, är på så vis en kom-
ponent i de maktstrukturer och processer som eftersträvar ett konsensustill-
stånd om samhällets ordning, det förflutna, vår samtid och vår framtid, vilket 
med andra ord kan förstås som hegemoni.10 Även om hegemonin kan förstås 
som ett tillstånd av commonsense så är det inte frågan om ett statiskt tillstånd. 
Det hegemoniska tillståndet ska förstås som dynamiskt i sig själv och som 
dessutom ständigt utsätts mothegemoniska krafter.11 I det här korta avsnittet 
har min ambition varit att skapa ett teoretiskt ramverk inom vilket den fö-
restående läroboksanalysen ingår. Studien kommer alltså inte att syfta till att 
nagla fast vare sig den föreställda gemenskapen, det kollektiva minnets eller 
hegemonins kärna. 

Läroböcker som material 
Det är uppenbart att läro- och kursplanerna ger en uppfattning om de speci-
fika skolämnenas och kursernas centrala innehåll och mål samtidigt som lär-
oböckerna brukar tillskrivas en funktion som tolkningar av nämnda styrdo-
kument.12 Men man kan fråga sig om lärobokens innehåll är det samma som 
undervisningens innehåll? Vi kan här relatera till tre huvudsakliga läsarter, 
nämligen en motståndets, en förhandlande och en accepterande läsart. I en 
motståndets läsart kan man hävda att lärobokens meningserbjudande för-
vandlas till något annat och därmed stämmer inte lärobokens innehåll och 
perspektiv överens med det reella undervisningsinnehållet förutsatt att mot-
ståndet verbaliseras eller sätts på pränt. En accepterande läsart innebär ett 
snarast identiskt förhållande mellan lärobok och undervisningsinnehåll.13 Min 
utgångspunkt är dels att läsarterna omfattar både lärare och elever och där-
med påverkar undervisningen, dels att läsarten generellt är av accepterande 
slag i undervisningen. Antagandet kan förstås mot det faktum att läroboken 
trots nya medier och förändrade pedagogiska ideal har haft och har fortsätt-
ningsvis en stark position i undervisningen. Prov och läxor utgår i hög grad 

                                                
10 Michael W. Apple, Ideology and curriculum (New York & London 2004) s. 4; Norman Fair-
clough, Discourse and social change (Cambridge & Malden, 1992) s. 92. 
11 Fairclough (1992) s. 92. 
12 Marita Tholey & Gert Rijlaarsdam, ”A heuristic modell for the evaluation of textbooks”, 
Staffan Selander & Marita Tholey (red.), New educational media and textbooks (Stockholm 
2002) s. 148. 
13 Apple & Christian-Smith (1991). 
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ifrån läroboken, vilket bygger på en accepterande läsart. Den här studien ut-
går med andra ord ifrån att läroboken huvudsakligen styr ämnesinnehållet 
och har ett stort värde för att förstå hur ett visst undervisningsinnehåll kan 
formuleras. Läroboken kan med andra ord ses som en uttolkning av kurspla-
nen och ett uttryck för undervisningens innehåll.  

Med detta sagt vill jag samtidigt understryka att motståndets läsart i någon 
mån alltid finns närvarande; det kommer sannolikt i de flesta fall inte till ut-
tryck i klassrummet utan i andra domäner såsom familjen eller andra mindre 
grupperingar. I det här kapitlet utgår jag ifrån att läroboken och dess specifika 
innehåll är något som inte enväldigt konstrueras av författaren. Det specifika 
innehållet är en produkt av flera samverkande faktorer, nämligen författaren, 
förlaget, forskningen och den politiska styrningen av skolans och utbildningens 
innehåll. Även om författaren har en helt central betydelse vad gäller textpro-
duktionen författas lärobokstexten inom mer eller mindre strikta ekonomiska, 
juridiska, och akademiska ramar. Jag har av denna anledning inte velat utgå 
ifrån den enskilda författaren, även om de nämns i vissa fall, utan utgår ifrån 
att läroboken i sig har ett visst meningserbjudande.  

Inbördeskriget 1918 som kollektivt trauma och minne 
Mot bakgrund av de begrepp som introducerats i det inledande avsnittet kan 
inbördeskrig som fenomen knappast förstås som något som enar en nation i en 
föreställd gemenskap eller ett gemensamt nationellt kollektivt minne. Inbör-
deskriget utgör något som kan benämnas ett kollektivt trauma, vilket histori-
kern Heikki Ylikangas använder i epilogen till sitt stora verk om inbördeskriget 
Tie Tampereelle (Vägen till Tammerfors).14 I det kollektiva traumat kan man 
även implicera att det finns olika kollektiva minnen och olika historiebruk i de 
olika sociala grupperna. De besegrade och deras ättlingar har ett eget kollektivt 
minne och historiebruk som knappast kan inkluderas i segrarnas historia eller 
den föreställda gemenskapen. 

Tiden efter inbördeskriget präglades av tydliga positioneringar mellan de 
segrande och de besegrades syn på och benämning av händelserna 1918. Den 
vita segrarsidans och tillika den officiella bilden av konflikten var att det hand-
lade om ett frihetskrig, där huvudkomponenterna bestod i att avlägsna de kvar-
varande ryska soldaterna från det självständiga Finland samt kväsa det social-
istiska upproret som enligt frihetskrigsperspektivet var starkt förknippat med 
Ryssland och den ryska revolutionen.  

De besegrades förståelse av händelserna 1918 var att det handlade om ett 
klassuppror och ett klasskrig. De röda hade helt enkelt försökt omvälva sam-
hället för att eliminera klassförtrycket och därmed utjämna de socioekonomiska 

                                                
14 Heikki Ylikangas, Tie Tampereelle: Dokumentoitu kuvaus Tampereen antautumiseen johtanei-
sta sotatapahtumista Suomen sisällissodassa 1918 (Porvoo 1993) s. 521–526. 
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förhållandena i Finland. Något grovt tecknat kan man hävda att den finländska 
skolbokshistorien om händelserna 1918 fram till 1960-talet dels var nedtystad 
och inbäddad i en större berättelse om nationen självständighet och omfattade 
endast korta avsnitt, dels förmedlade de korta avsnitten ett explicit frihetskrigs-
perspektiv. I den framställningen var den vita skyddskåristen hjälten och rödgar-
disten var upprorsmakare och samhällsomstörtande våldsutövare. I den fin-
ländska skolan fick med andra ord elever vars anhöriga tillhört den röda sidan en 
historieskrivning till livs som stod i bjärt kontrast till de tragiska berättelser och 
de perspektiv på händelserna 1918 som förmedlades i familjesfären.15 

Under 1960-talet förändrades benämningen av händelserna 1918 från fri-
hetskrig till inbördeskrig, vilket även kom till uttryck i läroplanen från 1963.16 
Försoningsprocessen hade uppenbarligen kommit en bit på vägen. Under 
1960-talets hade ett flertal avhandlingar om inbördeskriget redan försvarats 
och här utgör kanske Jaakko Paavolainens avhandling om den röda terrorn 
den mest avgörande vad gäller skuld och offerproblematiken efter inbördes-
kriget. Man kan heller inte komma runt inflytandet av Väinö Linnas skönlit-
terära torpartrilogi som i den andra delen behandlar inbördeskriget. Linna 
skildrar misären som torparna levde under som grogrund till inbördeskriget, 
ett perspektiv även läroboksförfattare anammade vid den här tiden. Fram-
ställningen av de röda som offer tilltog under 1970- 80-talen som en följd av 
vänsterrörelsens inflytande.17 

Beskrivningar av inbördeskriget och dess efterspel  
I detta avsnitt ges en kortfattad beskrivning av upptakten till inbördeskriget, 
själva inbördeskriget och inbördeskrigets efterspel. Den här redogörelsen åter-
ger i stora drag den berättelse som samtliga läroböcker i den här studien åter-
berättar. Redogörelsen motiveras genom att inbördeskrigsberättelsen uppdelad 
i upptakten, själva kriget och efterspelet inte kommer att refereras i genom-
gången av varje enskild lärobok. Samtidigt visar min beskrivning de huvudsak-
liga perspektiven på händelserna 1918.  

Det finska inbördeskriget bröt ut i slutet av januari 1918 bara knappt ett par 
månader efter att Finland blivit självständigt. Orsakerna och de processer som 
ledde fram till inbördeskriget kan beskrivas ur många perspektiv som kan delas 
in i tre huvudkategorier, nämligen de socioekonomiska förhållandena i Finland, 
det politiska läget i Finland samt de internationella skeenden och händelserna 
utanför Finland.  

                                                
15 Sirkka Ahonen, Coming to terms with a dark past: How post-conflict societies deal with history 
(Frankfurt am Main 2012), s. 78 f. 
16 Ahonen (2012) s. 81. 
17 Ahonen (2012) s. 81. 
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Vid tiden för Finlands självständighet rådde det misär bland städernas in-
dustriarbetare och framförallt bland lantarbetarna. Torparnas villkor var 
otrygga och det finska samhället drabbades av livsmedelsbrist och ren svält på 
grund av torka och avbrutna spannmålsleveranser från Ryssland. Livsmedels-
bristen kan ses som bidragande till den sociala oro som präglade samhället före 
krigsutbrottet. Det inrikespolitiska läget var ytterligare ett perspektiv som be-
aktas i historieskrivningen, nämligen att arbetarrörelsen radikaliserades på 
grund av att reformarbetet gick långsamt och att socialdemokraterna förlorade 
makten i valet hösten 1917. Finland fick en borgerlig regering. Genom valför-
lusten radikaliserades vänsterblocket ytterligare, vilket bland annat ledde till 
oro och ett flertal politiska mord under storstrejken i november 1917 och tiden 
därefter. De socioekonomiska förhållandena och inrikespolitiska skeendena in-
ramas av den ryska revolutionen som gav näring till socialisternas revolutionära 
falang och de röda gardenas mobilisering. På båda sidor skapades frivilligkårer 
för att hålla ordning, på den röda sidan arbetargarden som blev de röda gardena 
och på den vita borgerliga sidan skyddskårerna. För den borgerliga legitima re-
geringen och de borgerligas skyddskårer var den inrikespolitiska radikali-
seringen, sociala oron och våldsdåden samt närvaron av kvarvarande ryska sol-
dater i Finland ett problem som till varje pris måste elimineras. 

Den 25 januari 1918 förklarades skyddskårerna för den legitima regeringens 
trupper och som var satta att återställa ordningen i landet. Natten till den 28 
januari 1918 bröt det röda upproret ut i Helsingfors och samtidigt, den 28 ja-
nuari, inledde de vita skyddskårerna avväpningen av de kvarvarande ryska mi-
litärerna i Österbotten. Inbördeskriget var därmed ett faktum. Finland delades 
i en nordlig, borgerlig vit del med en svagt diagonal sträckning från södra Ös-
terbotten till Karelen norr om Viborg. Den södra delen av Finland var huvud-
sakligen under de rödas kontroll men i skärgårdarna och landsbygden fanns 
motståndsfickor bestående av vita skyddskårer. Den vita sidan hade en högre 
andel yrkesmilitärer, dels officerare, dels de jägarförband som fått skolning på 
den tyska sidan i Baltikum under första världskriget. Den vita sidan fick även 
militärt stöd från Tyskland som landsatte trupper (12 000 man) i Hangö och 
Lovisa i södra Finland. Sverige deltog på den vita sidan med den svenska briga-
den som bestod av 803 man men totalt medverkade 1100 frivilliga varav 200 
officerare som anslöt sig till brigaden vid olika tidpunkter.18 Det stora slaget 
under inbördeskriget gällde industristaden Tammerfors i månadsskiftet mars 
april. För general Mannerheim och för det självständiga Finland var det av 
största vikt att få ett avgörande genombrott i kriget mot de röda innan de tyska 
trupperna avancerade för långt. Ett stort antal stupade på båda sidor och när 
de vita till slut intog staden kunde kriget betraktas som avgjort till de vitas 
förmån. Efter slaget om Tammerfors upphörde således det organiserade röda 

                                                
18 Lars Ericson Wolke, Svenska frivilliga: Militära uppdrag i utlandet under 1800- och 1900-talen 
(Lund 1996) s. 68. 



UTBILDNINGENS REVOLUTIONER 

 170 

motståndet och de vita trupperna kunde inta södra Finland parallellt med att 
de av tyskarna landsatta trupperna avancerade i södra Finland.  

Den vita hämnden är ett begrepp som används för att beskriva de händel-
ser som följde efter de rödas maktinnehav och övergrepp, våldsdåd som går 
under benämningen den röda terrorn. De vita avrättade rödgardister i stora 
mängder. De tillfångatagna, drygt 80 000 röda, som inte avrättades direkt i 
fält sattes i fångläger, där många avrättades. Ett stort antal fångar dog till följd 
av sjukdom och svält, de sanitära förhållandena var katastrofala. Sammantaget 
sägs antalet döda i lägren varit ca 13 500. På den röda sidan stupade 5 199 och 
på den vita sidan 3 414. Den totala summan dödade under inbördeskriget 
uppgick till 36 640. Dessa siffror är hämtade ur databasen över krigsoffer i 
Finland 1914–1922.19 

I historieskrivningen har händelserna 1918 benämnts olika och beskriv-
ningarna av de bakomliggande orsakerna till kriget skiftar starkt. Motpolerna 
kan här formuleras som å ena sidan frihetskrigsperspektivet som tar fasta på 
att det förekom ryska trupper i Finland efter självständigheten och som var 
lojala med den ryska revolutionen snarare än med tsararmén som de en gång 
tillhört. I det här perspektivet framstår socialismen, den ryska truppnärvaron 
(hotet från den ryska revolutionen) något man befriat Finland ifrån. Å andra 
sidan utgörs motpolen av det perspektiv som utgår ifrån de socioekonomiska 
förhållandena under tiden före kriget. Man tar fasta på de villkor de obemed-
lade samhällsgrupperna levde under och den regelrätta misär som rådde i Fin-
land. Dessa villkor kan ses som grogrunden för att den socialistiska agitationen 
fick fäste samtidigt som det borgerliga Finland inte gav vika för de reformkrav 
som kom från oppositionen. Ytterlighetspositionen benämner händelserna 
1918 som ett klasskrig. Bilden av orsaker och processer som ledde fram till 
kriget är kalejdoskopiskt komplex och min ambition är förstås inte att för-
söka bringa klarhet i den frågan utan enbart att beskriva de perspektiv som 
används i läroböckerna.  

Problemformulering och syfte 
Mot bakgrund av inledningen kan man se inbördeskrig generellt som något av 
ett historiedidaktiskt dilemma. Å ena sidan finns det en stark tradition och 
förståelse av skolans, undervisningens och läroböckernas huvudsakliga funkt-
ion som konsensusskapande institution, där den egna nationens stora berättelse 
är privilegierad. Å andra sidan har många nationer och samhällen något i sitt 
historiska bagage som snarare splittrar än samlar befolkningen. Hur hanteras 
denna typ av omvälvande skeenden i läroböcker? 

Syftet med detta kapitel är som nämnts att studera hur det finska inbördes-
kriget behandlas i läroböcker och i vilken mån läroböckerna förändrades över 

                                                
19 http://vesta.narc.fi/cgi-bin/db2www/sotasurmaetusivu/stat2 (hämtad 2017-03-12). 
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tid med särskild hänsyn till det faktum att läroböcker i Finland ges ut på båda 
av sina två officiella språk. Särskilt fokus läggs också på vilka ideologiska im-
plikationer de eventuella variationerna i framställningarna har och hur de för-
ändras över tid. 

När det gäller studiens avgränsningar har jag valt att studera läroböcker 
under perioden 1960–2011. Motivet att börja i sextiotalet handlar om att 
historieforskningen om inbördeskriget fick sitt genombrott under femtio-
talet och definitivt med Jaakko Paavolainens avhandling om den röda ter-
rorn samt den efterföljande monografin om den vita terrorn (1966–1967). 
Läroböckernas val av perspektiv på händelserna 1918 kan därmed sägas ha 
producerats med en annan kunskapsfond än de som utkom under mellank-
rigstiden och före sextiotalet. De metodiska val som ligger till grund för 
läroboksanalysen är både kvantitativa och kvalitativa. Vissa nyckelord i av-
snitten om inbördeskriget är centrala för de perspektiv framställningarna 
har och är kvantifierbara. Dessa nyckelord ligger till grund för en frekvens-
analys. Med utgångspunkt i frekvensanalysen görs tolkningar av läroboks-
texterna. Utöver textanalysen beaktas även bildmaterialet i läroböckerna. 
Förekomsten av illustrationer kategoriseras och kvantifieras och med ut-
gångspunkten i frekvensanalysen beaktas bildmaterialet i de fall illustrat-
ionerna har en signifikant betydelse för läroböckernas perspektiv.  

Nyckelord i beskrivningen av inbördeskriget 
I den kvantitativa delen av studien beaktas nyckelord av olika karaktär. För 
att få en uppfattning om var läroböckernas fokus ligger vad gäller de olika 
parterna i konflikten beaktas i vilken utsträckning de röda och de vita 
nämns i materialet. Vidare beaktas de politiska och klassrelaterade ter-
merna, nämligen socialister, arbetare och arbetarrörelsen respektive borgare 
och högern. Eftersom klassbegreppet är ideologiskt intressant noteras även 
i vilken mån det förekommer som begrepp i materialet. Vad gäller klassbe-
greppet måste dock en reservation göras inledningsvis. Klassbegreppet kan 
förekomma i samband med beskrivningar av den röda sidans ideologi och 
egna orsaksförklaringar till inbördeskriget, vilket inte säger något om läro-
bokens ideologiska grundantaganden. Klass kan även förekomma i läro-
böckernas beskrivning av samhället och sålunda ligga till grund för lärobo-
kens samhällsanalytiska ställningstaganden. I dessa fall kan två ytterligare 
underkategorier identifieras, nämligen de läroböcker som uteslutande an-
vänder klass för att fånga ett förflutet klassamhälle och de läroböcker som 
använder klassbegreppet som ett fortfarande giltigt begrepp. I frekvensana-
lysen kan dessa dimensioner inte fångas upp utan behandlas i analysdelen 
där läroböckernas framställning behandlas. Utöver dessa nyckelord och ter-
mer beaktas även i vilken mån de olika utländska parterna i konflikten 
nämns. Dels gäller det i vilken mån de på den vita sidan deltagande svenska 
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och tyska trupperna förekommer, dels i vilken mån de ryska kvarvarande 
trupperna förekommer i materialet. Det är viktigt att understryka att fre-
kvensanalysen i sig inte kan underbygga och identifiera läroböckernas ide-
ologiska ställningstaganden. Om en lärobok använder ett specifikt begrepp 
mer eller mindre i jämförelse med andra läroböcker kan det inte ligga till 
grund för slutsatser om lärobokens ideologiska position. De förtjänster fre-
kvensanalysen däremot har är att den kan visa förändringar i begreppsan-
vändning över tid och visa att specifika begrepp helt saknas eller är påtagligt 
frekventa i specifika läroböcker, vilket rimligtvis kan ses som en ideologisk 
parameter att beakta i en vidare analys.  

Frekvensanalys av nyckelord 
I det här avsnittet presenteras resultaten av frekvensanalysen av nyckelord och 
kategoriseringar av bildmaterialet i läroböckerna. De finskspråkiga och svensk-
språkiga läroböckerna presenteras i separata tabeller.  

Tabell 1. Nyckelord i finskspråkiga läroböcker 
 Tm R V S A B K Jä Ry Ty Sv 

Suomen historia (1965) 3 12 9 3 3 2 - 1 5 4 2 

Suomen historia 2 (1968) 6 33 12 6 5 1 4 2 7 6 1 

Uuden lukion historia 3 (1982) 6 26 22 23 5 21 3 4 9 4 2 

Nyky-Suomen perusta (1986) 5 46 27 6 11 5 2 5 11 8 2 

Historia Kurssi VI (1991) 4 37 22 7 24 5 3 2 7 6 3 

Nyky-Suomen perusta (1994) 5 46 26 5 12 5 2 5 12 10 4 

Forum (2006) 6,5 53 39 13 24 14 7 3 5 2 - 

Linkki (2011) 5 54 41 3 15 5 3 3 7 7 1 

Juhana Aunesluoma et al., Linkki Suomen historian käännekohtia 4 (Helsinki 2011); 
Matti J. Castrén & Veikko Huttunen, Uuden lukion historia 3 (Helsninki Juva 1982); 
Seppo Hannula et al., Nyky-Suomen perusta Muuttuva maailma (Kuopio 1986); Seppo 
Hannula et al., Nyky-Suomen perusta Muuttuva maailma (Kuopio 1994); Kyösti 
Kiuasmaa & Tauno Peräla, Suomen historia autonomian ajasta itsenäisyyden aikaan 2 
(Helsinki 1968); Antti Kohi et al., Forum Suomen historian käännekohtia IV (Helsinki 
2006); Olavi Saija et al., Historia Kurssi VI (Helsinki Juva 1991); Salme Vehvilä, Su-
omen historia lukioluokkia varten (Helsinki 1965). 

Nyckelord som belyser framställningen av inbördeskrigets parter i läroböckerna: 
Textmängd i sidor som behandlar inbördeskriget (Tm), Röda/röda gardet (R), 
Vita/skyddskåren (V), socialister/soc. dem. (S), arbetare/arbetarrörelsen (A), bor-
gare/högern (B), klass (K), Jägarkåren i Finland 1918 (Jä), Ryssar/ryska trupper på fin-
ländskt territorium efter 6 dec 1917 (Ry), Tyska trupper i Finland 1918 (Ty), svenska 
trupper i Finland 1918 (Sv). 
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I tabell 1 kan vi se att textmängden är relativt stabil från och med 1968. Fokus 
är på de rödas och röda gardenas förehavanden. I beskrivningen av befolkningen 
används arbetare och borgare i samtliga läroböcker. Klassbegreppet används 
inte i den tidigast utgivna boken men i de efterkommande används det, an-
vändningen av klassbegreppet återkommer jag till. Vad gäller användningen av 
socialism/socialdemokrati (socialister/socialdemokrater) kan vi se att samtliga 
läroböcker använder dessa termer men ser man på begreppen arbetare och so-
cialister som motpoler till begreppet borgare kan man notera att läroböckerna 
generellt snarare använder arbetare/arbetarrörelsen än socialister som motpol 
till borgare. Undantaget är boken från 1982 som har ett tydligt fokus på ideologi 
och partipolitik. Vad gäller de utifrån kommande militära styrkornas närvaro i 
Finland 1918 kan man endast notera att läroböckerna från 1986 och 1994 har 
ett starkare fokus på dem i relation till de övriga läroböckerna. Men över tid 
sker ingen förändring i detta avseende. Den svenska brigaden omnämns i läro-
böckerna med undantag för läroboken från 2006. 

Tabell 2. Nyckelord i svenskspråkiga läroböcker 
 Tm R V S A B K Jä Ry Ty Sv 

Finlands historia för gy 
(1970/1964) 

3,5 18 21 5 1 4 - 2 3 8 1 

Finlands historia (1971) 3,5 24 23 2 4 - 4 1 5 6 2 

Finlands historia för gy 
(1977) 

3 24 27 6 1 4 - 3 7 7 1 

Historia för gymnasiet 
(1984) 

3,5 33 33 5 3 7 3 4 6 5 1 

Finlands historia (2007) 4 28 25 5 2 7 3 2 7 3 - 

Walter von Koskull, Finlands historia för gymnasiet (Helsingfors 1964/1970); Walter 
von Koskull & Folke Nyberg, Finlands historia för gymnasiet (Helsingfors 1977); Folke 
Nyberg, Historia för gymnasiet: Kurs 6: Autonomi och självständighet (Helsingfors 
1984); Folke Nyberg, Finlands historia: Vändpunkter utvecklingslinjer (Helsingfors 
2007); Carl Michael Runeberg, Finlands historia (Helsingfors 1971). 

Nyckelord som belyser framställningen av inbördeskrigets parter i läroböckerna: 
Textmängd i sidor som behandlar inbördeskriget (Tm), Röda/röda gardet (R), 
Vita/skyddskåren (V), socialister/soc.dem. (S), arbetare/arbetarrörelsen (A), bor-
gare/högern (B), klass (K), Jägarkåren i Finland 1918 (Jä), Ryssar/ryska trupper på fin-
ländskt territorium efter 6 dec 1917 (Ry), Tyska trupper i Finland 1918 (Ty), svenska 
trupper i Finland 1918 (Sv). 

Som framgår av tabell 2 är textmängden stabil i hela det svenskspråkiga 
materialet.. Fokus på de båda parterna i konflikten är tämligen jämn. Lärobo-
ken från 1971 har ett påtagligt fokus på klass, arbetare och socialism samtidigt 
som den inte nämner borgare eller högern alls. Den vita borgerliga sidan be-
skrivs synbarligen med samlingstermen de vita eller skyddskårerna. I beskriv-
ningen av befolkningen används dels arbetare och borgare med undantag för 
den nämnda boken från 1971. Klassbegreppet används inte i två av de fem 
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svenskspråkiga läroböckerna, vilket är av intresse och något jag återkommer 
till. Vad gäller användningen av socialism/socialdemokrati (socialister/ soci-
aldemokrater) kan vi se att samtliga läroböcker använder dessa termer men 
ser man på begreppen arbetare och socialister som motpoler till begreppet 
borgare kan man notera att läroböckerna snarare använder socialism/soci-
alister som motpol till borgare och inte termen arbetare och arbetarrörelse.20 
Detta med undantag för läroboken från 1971 som starkt avviker från de övriga 
läroböckerna. Framställningen av de utländska styrkornas närvaro i Finland 
1918 förändras något över tid i de svenskspråkiga läroböckerna även om för-
ändringen är liten. Man kan dock notera att fokus förflyttas över tid från de 
tyska styrkorna till närvaron av ryska militärer. Den svenska brigaden nämns 
inte i den senast publicerade läroboken. 

Tabell 3. Bildkategorier i finskspråkiga läroböcker 
 Ab KuM R Am Ma V Jä Ty Ry Sv Röf DödR ArkR DödV Öv 

Suomen historia 
(1965) 

2 - - - 1 - - - - - - - - - 1 

Suomen historia 2 
(1968) 

11 - 4 - 1 2 - 1 - - - - - - 3 

Uuden lukion 
historia 3 (1982) 

3 - 1 - 1 - - - - - - - - - 1 

Nyky-Suomen pe-
rusta (1986) 

10 1 1 - - 2 - - - - 1 - - - 5 

Historia Kurssi 
VI (1991) 

9 1 2 - - 1 - - 1 - 1 - 1 1 2 

Nyky-Suomen pe-
rusta (1994) 

10 1 1 - - 1 1 - - - 1 - - - 5 

Forum (2006) 8 - - 1 - 2 - - - - 1 - 1 - 3 

Linkki (2011) 13 - 1 1 1 3 - (1) - - 2 1 1 - 3 

För källor, se tabell 1. 
Antal bilder (Ab), Kullervo Manner (KuM), grupporträtt av röda/röda gardet (R), 

bilder av röda amasoner (Am), Mannerheim (Ma), grupporträtt av vita/skyddskåren 
(V), bilder av röda fångar (Röf), bilder av arkebuseringar av röda (ArkR), Döda vita 
(DödV), Övriga illustrationer såsom kartor, fotografier av föremål som inte anknyter 
till någondera parter (Öv). 

  

                                                
20 Det här är en intressant skillnad mellan finsk- och svenskspråkiga läroböcker som jag ska be-
handla i analysen längre fram. 
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Tabell 4. Bildkategorier i svenskspråkiga läroböcker 
 Ab KuM R Am Ma V Jä Ty Ry Sv Röf ArkR DödV Övr 

Finlands 
historia för gy 
(1970/1964) 

1 - - - - 1 - - - - - - - - 

Finlands 
historia (1971)

4 - 1 - - 2 - - - - - - - 1 

Finlands 
historia för gy 
(1977) 

3 - - - - - - 1 - - - - - 2 

Historia för 
gymnasiet 
(1984) 

8 - 1 - - 2 1 1 - - 1 - - 2 

Finlands 
historia 
(2007) 

6 - 1 - 1 1 1 - - - 1 - - 1 

För källor, se tabell 2. 
Antal bilder (Ab), Kullervo Manner (KuM), grupporträtt av röda/röda gardet (R), 

bilder av röda amasoner (Am), Mannerheim (Ma), grupporträtt av vita/skyddskåren 
(V), bilder av röda fångar (Röf), bilder av arkebuseringar av röda (Ark). 

I kategoriseringen av bildmaterialet i läroböckerna ser man att antalet ökar nå-
got i både de finskspråkiga och de svenskspråkiga läroböckerna från 1960-talet 
till 2000-talet (se tabell 3 och 4), vilket är föga uppseendeväckande. Det man 
kan säga generellt är att ledaren för det röda upproret Kullervo Manner endast 
finns porträtterad i tre av de finskspråkiga böckerna och saknas helt i det 
svenska materialet. Mannerheim finns även han sparsamt porträtterad, endast 
i den nyaste svenskspråkiga läroboken och i hälften av de finskspråkiga läro-
böckerna. Man kan förstå det låga antalet porträtt av parternas ledare som att 
det är de kollektiva krafterna som står i centrum men även att det inte byggts 
upp någon personkult runt general Mannerheim specifikt i samband med hän-
delserna 1918. Både vita och röda finns representerade, ofta i grupporträtt både 
i det finsk- och svenskspråkiga materialet. I ett avseende skiljer sig de finska 
läroböckerna från de svenskspråkiga, nämligen genom att de innehåller bilder 
av stupade röda, röda fångar i explicit utsatt ställning samt i tre fall bilder av 
arkebuseringar av röda och rödgardister. I två fall rör det sig om autentiska 
fotografier av arkebuseringar och i ett fall ett vykort ”Domen” som framställer 
en vit exekutionspatrull i färd med att avrätta röda fångar. 

I det följande redovisas först de finskspråkiga och sedan de svenskspråkiga 
läroböckerna med utgångspunkt i frekvensanalysen av nyckelord och bildkate-
gorier. Kapitlet avslutas med en jämförande analys och sammanfattning av de 
stora dragen i den här läroboksanalysen. Samtliga citat ur de finskspråkiga lär-
oböckerna är egna översättningar.  
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De finskspråkiga läroböckerna 
I det finskspråkiga materialet är textomfånget relativt likartat med undantag 
för den äldsta läroboken som har något färre sidor om inbördeskriget. Den 
kortfattade texten i Suomen historia från 1965 beskriver med utgångspunkt i 
det röda upproret krigets förlopp 1918, där samtliga inblandade parter finns 
representerade. Det finns endast två illustrationer varav den ena är ett por-
trätt på ”den vita generalen” Mannerheim. Klassbegreppet saknas helt och 
även om läroboken tar upp den bitterhet kriget orsakade och det lidande de 
röda drabbades av efter krigsslutet tenderar framställningen att ha ett frihets-
krigsperspektiv, vilket den avslutande meningen understryker explicit: ”Ef-
tersom kriget befäste Finlands självständighet var det utöver ett medborgar-
krig även ett frihetskrig.”21 

I följande lärobok, Suomen historia 2 från 1968, sker en förskjutning av fokus 
mot de röda och själva upproret. De röda nämns närmare tre gånger så ofta 
som de vita och både termerna arbetare och socialister används. De ryska kvar-
varande soldaternas betydelse för det uppblossade röda upproret tillskrivs en 
avgörande roll, ”knappast hade de splittrade och illa beväpnade röda gardena 
kunnat rusta sig för en omstörtning av det rådande samhällssystemet utan det 
ryska stödet”.22 I Suomen historia 2 (1968) används klassbegreppet fyra gånger 
och det används uteslutande för att beskriva den röda socialistiska sidans per-
spektiv och retorik: ”Enligt [den röda] partiledningen skulle Finland genom en 
revolution bli en socialistisk stat och för att förverkliga detta skulle man sträva 
efter arbetarklassens diktatur.”23 I boken från 1968 är fokus på det röda uppro-
ret och hur kriget förlöpte under vårvintern fram till att de röda blev besegrade. 
Avsnittet avslutas med en relativt noggrann redogörelse över arkebuseringar, 
de rödas lidanden i fånglägren och hur många som dog på grund av svält och 
sjukdomar i lägren. Även om läroboken framställer det socialistiska röda upp-
roret som just ett uppror mot en legitim regering och därmed kan ses som ett 
frihetskrigsperspektiv avslutar läroboken med ett tema som återkommer i 
samtliga läroböcker, nämligen inbördeskriget som nationellt kollektivt trauma:  

Inbördeskriget med slutuppgörelsen lämnade en djup bitterhet bland finlän-
darna. Utöver de materiella förlusterna krävdes […] mänskliga förluster som 
ökade hatet på båda sidor. Ytterst bittert var de rödgardisters öden som tving-
ade av sociala missförhållanden anslöt sig för att uppnå ett bättre samhälle 
vilket de socialistiska ledarna lovat.24 

I beskrivningen av det kollektiva traumat läggs implicit skulden för konflikten 
på de socialistiska ledarna som utnyttjat de rådande missförhållandena. Genom 
att läroboken både inledningsvis och avslutningsvis beskriver den röda sidans 
                                                
21 Vehvilä (1965) s. 255. 
22 Kiuasmaa & Perälä (1968) s. 96. 
23 Kiuasmaa & Perälä (1968) s. 95. 
24 Kiuasmaa & Perälä (1968) s. 104. 
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renodlat marxistiska antaganden om att ”sträva efter arbetarklassens diktatur”,25 
och ”genom våld skapa proletariatets diktatur”,26 inramas skuldfrågan tydligt. 
Termerna diktatur och socialism blir med andra ord sammanlänkade och ges 
en negativ konnotation. Enligt denna tolkning verkar den marxistiska ideologin 
med andra ord bära ansvaret för den finländska tragedin 1918. Läroboken av-
slutar inbördeskrigsavsnittet med en framåtblickande beskrivning av hur det 
finska samhället efter krigsslutet behövde snabba förändringar och reformer för 
att eliminera den ömsesidiga misstänksamheten i samhället.  

I Uuden lukion historia 3 från 1982 sker en förändring mot en kvantitativt 
jämnare representation av de båda parterna i konflikten. Termerna soci-
alister/socialdemokrater används framför termen arbetare, vilket är en avvi-
kelse från de övriga finskspråkiga läroböckerna som till övervägande del använ-
der arbetare och arbetarrörelsen för att kategorisera den röda sidans anhängare 
och själva rörelsen. En viss förskjutning i beskrivningen av varför de röda till 
slut valde revolutionens väg framställs i läroboken, vilket alltså inte framkom-
mer explicit i tidigare läroböcker. Här framställs nämligen erkännandet av 
skyddskårerna specifikt som den legitima regeringens ordningsmakt (25 januari 
1918) och därmed definierades de röda gardena som laglösa upprorsmakare. 
Det här framställs för första gången som en viktig utlösande faktor till det röda 
upproret i Helsingfors den 28 januari 1918.  

Klassbegreppet används sammantaget tre gånger varav två meningar är av in-
tresse att citera: ”I Finland hade den politiska aktiviteten redan under tidigare 
decennier präglats av djupa klasskonflikter.”27 Till skillnad från de tidigare läro-
böckerna används klassbegreppet här som ett giltigt samhällsteoretiskt begrepp. 
Citatet visar hur läroboken utgår ifrån att det förelåg en reell klasskonflikt. Med 
andra ord framställs det inte som de rödas ståndpunkt och uppfattning. Även i 
följande citat använd klassbegreppet utifrån läroboken beskrivande perspektiv 
snarare än som ett grepp för att fånga de rödas terminologi och ideologiska grun-
der. ”En skarp klassindelning som kom att tillta i samband med de oregerliga 
förhållanden som rådde 1917.”28 Den tredje förekomsten av klass behandlar in-
bördeskrigsbenämningen klasskrig som alltså tillskrivs de rödas perspektiv på 
händelserna 1918. Läroboken anammar ett klassperspektiv, vilket sammanfaller 
med att den istället för att utgå ifrån termerna arbetare och arbetarrörelsen an-
vänder termerna socialist och socialdemokrater. Sammantaget har läroboken 
starkt fokus på inrikespolitiska och ideologiska förhållanden samt med visst fo-
kus även på de ryska kvarvarande ryska militärernas betydelse för konflikten. De 
tyska och svenska styrkornas medverkan nämns men ges inte samma utrymme 

                                                
25 Kiuasmaa & Perälä (1968) s. 95. 
26 Kiuasmaa & Perälä (1968) s. 104. 
27 Castrén & Huttunen (1982) s. 82. 
28 Castrén & Huttunen (1982) s. 82. 
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och betydelse som ryssarnas. De kvarvarande ryssarna och det röda Ryssland till-
delas en stor skuld för spridandet av revolutionära idéer och för att ha beväpnat 
de röda gardena.  

Läroboken Nyky-Suomen perusta från 1986 och den efterkommande uppla-
gan från 1994 är snarlika. Jämfört med den tidigare läroboken från 1982 kan 
man konstatera att fokus återigen flyttas mot de röda och det röda upproret. 
De röda omnämns nästan dubbelt så ofta och emfasen ligger på hur de röda 
gardet skapas och utvecklas till ett ideologiskt och klassrelaterat garde i direkt 
relation till hur skyddskårerna utvecklades till den legitima regeringens ord-
ningsmakt. När skyddskårerna får legitimitet som den officiella ordningsmak-
ten framställer läroboken det som att det var ett angrepp på de röda och im-
plicit som en orsak till det faktiska upproret. Klassbegreppet används i båda 
upplagorna av Nyky-Suomen perusta för att beskriva den röda sidans perspektiv 
på inbördeskriget, alltså som ett klasskrig. I det ena fallet gäller beskrivningen 
hur det röda Finlands ”folkkommissariat argumenterade […] för att det krig de 
förde var ett klasskrig”.29 Det andra fallet gäller en uppgift till eleverna angå-
ende ”[v]arför man dels talar om det röda upproret och frihetskriget, dels om 
inbördeskriget, medborgarkriget och klasskriget?”.30 Här förväntas svaret vara i 
enlighet med lärobokens innehåll, nämligen att benämningen klasskrig är knu-
tet till den röda arbetarklassens socialistiska perspektiv. Den senare upplagan 
från 1994 har identiska formuleringar. Klassbegreppet används entydigt för att 
beskriva de rödas perspektiv och inte som ett begrepp som läroboken vill för-
medla. Istället för klass använder läroboken utgångspunkten social bakgrund. 
Dessa två upplagor har även ett starkare fokus på de utifrån kommande styr-
korna och jägarbrigaden i jämförelse med de andra finskspråkiga läroböckerna. 

I båda upplagorna omnämns jägarbrigaden, de tyska och svenska styrkorna 
på den vita sidan samt de kvarvarande ryska militära enheterna som hot mot 
den legitima borgerliga regeringen. De ryska soldaterna i Finland tillskrivs dock 
inte den betydelse för spridningen av revolutionära idéer som läroboken från 
1968 gör gällande. Sammantaget betonar läroboken dels vilka stridande parter 
som deltog på den vita och den röda sidan, dels betonas också att händelserna 
1918 inte enbart var en inrikes fråga utan att inbördeskriget var en del i ett 
större internationellt skeende, vilket även en uppgift till eleverna understryker. 
Trots att de båda upplagorna av Nyky-Suomen perusta räknar förluster och offer 
för terrorn i siffror tonar de två upplagorna ner trauma-perspektivet genom att 
undvika de starka orden bitterhet, hat, grymhet och förgiftade relationer. I sam-
band med slutsummeringen av inbördeskrigsavsnittet formuleras förvisso att 
inbördeskrig principiellt blir grymma på grund av att de är känsloladdade och 
ofta befästa med hämndbegär. Läroboken beskriver ändå inte hur det finska 

                                                
29 Hannula (1986) s. 97. 
30 Hannula (1986) s. 102. 
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samhället drabbades av bitterhet, misstänksamhet och hat mellan samhälls-
grupperna kopplade till den röda och vita sidan, vilket förekommer i tidigare 
läroböcker från 1968 och 1982.  

Även i läroboken Historia kurssi VI från 1991 är de röda och arbetarrörelsen 
något överrepresenterade i relation till de vita. Läroboken har en tämligen ut-
förlig redogörelse över hur arbetslösheten och livsmedelsbristen ökade under 
1917 och låg till grund för allt mer våldsamma strejker och protestyttringar från 
lantarbetare och industriarbetare. Livsmedelsbristen och den hotande svälten 
tillskrivs därmed en stor betydelse för eskaleringen av konflikterna vilka i 
slutändan ledde fram till det röda upproret. Krigets förlopp beskrivs liksom i 
tidigare läroböcker och de olika deltagande truppernas antal och ursprung re-
dovisas. Det är i och med denna lärobok som eleverna konfronteras med dels 
spår av den röda terrorn i form av ett fotografi över dödade vita i Viborgs 
länsfängelse, dels ett fotografi av en vit exekutionspatrull i färd med att arke-
busera tillfångatagna rödgardister efter slaget i Varkaus. 

 

Bild 1. Arkebusering av röda efter att Varkaus intagits av vita styrkor. Minst 200 och 
uppskattningar talar om att upp till 400 röda arkebuserades som uttryck för den vita 
hämnden trots att de lagt ner sina vapen. Bilden togs av Ivar Ekström. Saija (1991) s. 
101. Bilden finns även i fotoboken om 1918, där arkebuseringarna i Varkaus beskrivs 
Jukka Kukkonen & Elina Heikka (red.), Punamustavalkea: 1918 kuvat (Helsinki 2008) 
s. 82 f. Exekutionspatrullen är beväpnad med ryska Mosin Nagant 1891. 

De alternativa benämningarna av händelserna 1918 behandlas neutralt i avse-
endet att argumenten för de olika benämningarna redovisas som relevanta, så-
väl frihetskrigsargumenten såsom klasskrigsargumenten. Klassbegreppet an-
vänds med intressanta implikationer: 
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Redan de under våren 1917 bildade arbetarnas ordningsgarden och borgarnas 
skyddskårer växte snabbt under hösten och förändrades allt tydligare till 
klassgarden.31 

Klassgarden är inte en vanligt förekommande term utan kan här ses som en 
aktivering av klassbegreppet. Det är också viktigt att notera att läroboken inte 
framställer att den vita sidans och den legitima regeringens beslut att definiera 
skyddskårerna som den officiella ordningsmakten var en utlösande faktor för 
det röda upproret, vilket tidigare lärobok explicit gjorde gällande.  

Klassperspektivet aktiveras även i följande citat som direkt ansluter sig till 
klassbegreppets relation till ägande: 

Lika välgrundat kan man tala om ett klasskrig, eftersom de röda trupperna i 
huvudsak bestod av egendomslösa industriarbetare och de vita av välbärgade 
godsägare och tjänstemän.32  

Klasshatet utmynnade under kriget och efteråt som terror som krävde fler offer 
än striderna.33 

I det första citatet används termen klassgarde vilket inte är vanligt i litteraturen. 
De gängse termerna är det röda gardet respektive skyddskåren (de vita). Läro-
boken beskriver hur dessa garden var knutna till de olika sidornas klasstillhö-
righet. I följande citat gäller det benämningen av händelserna 1918 som ett 
klasskrig och relevansen av det. Relevansen av termen klasskrig motiveras ge-
nom parternas socioekonomiska förhållanden, de som är egendomslösa och de 
som har egendomar. Läroboken har med ovanstående citat som belägg ett ut-
talat klassperspektiv. Det nationella traumat lyfts fram explicit genom att lär-
oboken bland annat med hjälp av metaforer redogör för hur kriget och fång-
lägren skapade ”djupa sår i människors sinnen för decennier. Folket delades itu 
på flera sätt eftersom högern och vänstern hade ofta sina egna affärer, banker 
och idrotts- m.fl. föreningar.”34 Kapitlet avslutas med en faktaruta om de röda 
fångarna och fånglägren. Faktarutan illustreras med arkebuseringen ovan. Inne-
hållet redogör för de tillfångatagna rödgardisternas och röda sympatisörernas 
hårda öde där ungefär 12 000 fångar dog på grund av svält, epidemier och av-
rättningar. I och med denna lärobok framställs inbördeskriget såsom det kol-
lektiva trauma det kan uppfattas som med hjälp av metaforer, bildmaterial och 
utförliga faktaredogörelser. 

Forum Suomen historian käännekohtia från 2006 tar vid där föregående lär-
obok avslutade. Det här framträder redan i kapitelrubriken ”Inbördeskriget – 
nationens sår”. I vänstermarginal på det första uppslaget finns ett fotografi av 
en kvinnlig rödgardist, där bildtexten lyder: ”På den röda sidan deltog även 
                                                
31 Saija (1991) s. 96. 
32 Saija (1991)  s. 100. 
33 Saija (1991)  s. 100. 
34 Saija (min kursivering 1991) s. 100. 
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kvinnor i striderna. De vita behandlade dem särskilt grymt. Begrunda, var-
för?”.35 På den högra sidan av uppslaget ses ett tidstypiskt ateljéfotografi av en 
soldat på den vita sidan med barn. Texten behandlar de eskalerande konflik-
terna och hur Finlands befolkning dras isär: ”Klassmotsättningarna var stora 
framför allt i södra Finland var det fanns mer industri och stora gods.”36 Illust-
rationerna och valet av layout av det första uppslaget visualiserar på symbolisk 
nivå ett samhälle som är på väg mot avgrunden, där det abnorma står mot den 
legitima makten. Den beväpnade kvinnliga rödgardisten står mot den borger-
liga skyddskåristen och familjefadern. 

 

 

Bild 2. Läroboksuppslaget inleder kapitlet om inbördeskriget 1918. Kohi (2006) s. 56 f. 

Klassbegreppet används relativt frekvent och det är entydigt använt som ett 
begrepp läroboken utgår ifrån såsom i formuleringen om behovet av skydds-
kårer: ”Den allt mer radikaliserade arbetarklassen bekymrade borgarna och 
ökade ytterligare behovet av skyddskårer.”37 I de övriga fallen gäller det be-
skrivningar av de rödas syn på inbördeskriget som ett ”klasskrig, där den fat-
tiga arbetarklassen reste sig mot de välbärgade borgarna”.38 Konfliktens två 
parter är relativt jämnt representerade men med viss betoning på den röda 
sidan, arbetare och socialismen. I Forum nämns dock inte den svenska briga-
den, vilket är ett avsteg från de övriga finskspråkiga läroböckerna. Läroboken 
har ett relativt substantiellt avsnitt om komplexiteten i förståelsen av hän-
delserna 1918 och varför de olika benämningarna kan anses relevanta. Utöver 
det innehåller även kapitlet återgivna autentiska dokument från 1918 som 

                                                
35 Kohi (2006) s. 56. 
36 Kohi (2006) s. 56. 
37 Kohi (2006) s. 57. 
38 Kohi (2006) s. 64. 
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speglar både den röda och den vita sidans perspektiv och intentioner. Även i 
Forum återges en illustration av en avrättning i form av ett krigsvykort från 
den vita sidan med texten ”Domen”. 

 

 

Bild 3. I den vita sidans krigsvykort ”Domen” ser man att exekutionspatrullen och den vita 
officeren är enhetligt klädda med de karaktäristiska vita armbindlarna skyddskåren hade. 
Verklighetens skyddskårister var ofta mer brokigt klädda (se bild 1). Kohi (2006) s. 59. 

Sammantaget kan Forum Suomen historian käännekohtia sägas ha ett starkt fokus 
på de socioekonomiska faktorerna, autentiska dokument och offerstatistik med 
stöd i ett allt bättre forskningsläge. Det nationella traumat lyfts snarare fram ge-
nom faktauppgifter, autentiska berättelser om hur minnet av 1918 tystats och 
fotografier än genom att använda värdeladdade formuleringar eller metaforer. 

I den nyaste läroboken i undersökningen Linkki (2011) ser representationen 
av röda och vita snarlik ut med övriga böcker. De röda är något överrepresen-
terade. Linkki följer berättelsestrukturen, där den eskalerande konflikten mel-
lan den borgerliga sidan och den socialdemokratiska och socialistiska sidan samt 
de kvarvarande ryska soldaterna utgör huvudingredienserna. Även här lyfter 
man fram erkännandet av skyddskårerna som den legitima ordningsmakten 
som en utlösande faktor för det röda upproret. Utöver en beskrivning av kri-
gets förlopp har läroboken en underrubrik som lyder ”Den röda och vita ter-
rorn” och beskriver dels de rödas och vitas olika typer av våldsdåd, mord och 
avrättningar, dels den under kriget okontrollerade spridningen av rykten om 
fiendesidans terror. Intill avsnittet om den röda och vita terrorn presenteras 
statistik över offren i anslutning till inbördeskriget och här finns även ett foto-
grafi av en arkebusering av röda. Läroboken behandlar de olika benämningarna 
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av händelserna 1918 i ett eget avsnitt och här framträder lärobokens klasskrigs-
perspektiv tydligt: 

För de röda var kriget en revolution eller ett klasskrig, där motståndarsidorna 
bestod av olika samhällsklasser: arbetarklassen och borgarna eller ”det fattiga 
folket” och ”herrarna”.39 

Även om meningens sammanhang är de rödas förståelse och benämning av kriget 
1918 så innebär beskrivningen av att parterna tillhörde olika samhällsklasser och 
att klassbegreppet här även används som ett relevant samhällsteoretiskt begrepp. 
Situationen efter kriget i Finland och det nationella kollektiva traumat kan syn-
barligen inte fångas utan metaforer: ”Klyftan mellan befolkningsgrupperna tyck-
tes bottenlös. Hatet och bitterheten samt hämndkänslan härskade på båda sidor i 
åratal. Grymheterna lämnade djupa sår i människornas sinne.”40 

De svenskspråkiga läroböckerna 
I den äldsta läroboken är de vita något överrepresenterade och det finns ingen 
beskrivning av ett nationellt trauma. Lidandet begränsas i läroboken till att de 
röda fångarna i fånglägren dog av ”umbäranden”. Summariska avrättningar av 
röda nämns. Samtliga utifrån kommande militära styrkor tas upp och de kvar-
varande ryska soldaterna benämns som soldatesk. Klassbegreppet saknas i sam-
hällsbeskrivningen men läroboken använder formuleringen ”[d]e mindre be-
medlade folkgrupperna”,41 för att beskriva den del av befolkningen som anslöt 
sig till de röda och socialismen. Samtidigt används inte termerna arbetarrörel-
sen eller arbetare utan socialister och socialdemokrater, vilket möjligtvis kan 
ses som signifikant för frihetskrigsperspektivet. Socialismen och det röda upp-
roret knyts samman och laddas sålunda med negativa konnotationer. Avsnittet 
om inbördeskriget avslutas med ett explicit frihetskrigsperspektiv: ”Finlands 
självständighet var sålunda förverkligad, men till ett ytterst högt pris: nära 
20 000 döda, stor förödelse, och folket splittrat i segrare och besegrade.”42 Att 
folket blev splittrat ger en antydan om det nationella traumat. 

I läroboken från 1971 publicerad på samma förlag är perspektivet ett helt 
annat. Till skillnad från den äldsta svenskspråkiga läroboken används klassbe-
greppet fyra gånger. Den första gången vittnar formuleringen om lärobokens 
utgångspunkt i klassbegreppet: 
  

                                                
39 Aunesluoma (2011) s.86. 
40 Aunesluoma (mina kursiveringar 2011) s. 85. 
41 von Koskull (1964/1970) s. 211. 
42 von Koskull (1964/1970) s. 215. 
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Efter det socialistiska partiets uppkomst vid sekelskiftet hade de sämre lottade 
samhällsklassernas ställning inte nämnvärt förbättrats. Till arbetarproletariatet 
kom den obesuttna lantbruksbefolkningen, vars levnadsvillkor ofta var ännu 
sämre än industriarbetarnas.43  

I citatet ovan kan man även notera att läroboken använder det marxistiska 
begreppet proletariat. Följande gång klass används ställs läsaren inför rubriken 
”Frihetskrig och klasskamp”, vilket är ett grepp som ställer motpolerna i synen 
på inbördeskriget mot varandra, ett grepp som finns kvar både i de finsk- och 
svenskspråkiga läroböcker in i 2000-talet. Även i den här läroboken nämns de 
ryska kvarvarande soldaterna som den ”odisciplinerade ryska soldatesken”44 
Läroboken beskriver det nationella traumat inledningsvis genom att Finland 
drevs mot ”inbördeskrigets fruktansvärda tragedi”.45 Och i lärobokens slutsum-
mering behandlas händelserna 1918 som ett frihetskrig, men även som det blo-
diga brödrakrig det var: 

Då inbördeskriget inte begränsades till att avlägsna de ryska garnisonerna i lan-
det, utan blev en hård klasskamp […] Betecknande för den tragiska brödrastri-
den var att de stupades antal […] överträffades av de avrättades eller mördades. 
De röda hade mördat omkring 1600 vapenlösa vita och under och efter kriget 
tog segrarna en fruktansvärd hämnd.”46  

Härefter redovisas de röda offren i fånglägren där fångarna dog under ”fruktans-
värda ohygieniska förhållanden”.47 I avsnittet om inbördeskriget används för-
stärkningsordet fruktansvärd tre gånger för att beskriva hela inbördeskriget, 
den vita hämnden och fånglägrens förhållanden. Avsnittet om inbördeskriget 
avslutas med följande resonemang: 

En omfattande omedelbar amnesti [av de röda] hade givetvis skapat bättre för-
utsättningar för den försoning som dock var önskvärd för båda parterna och 
nödvändig för fosterlandets framtid. Men i stridens hetta och strax efter den är 
det ofta svårt att övervinna de hatiska känslorna.48 

Formuleringen är tämligen unik genom att den för ett hypotetiskt resonemang 
om ett önskat handlingsalternativ och motsvarigheter finns vare sig i andra 
finsk- eller svenskspråkiga läroböcker. Det är en vädjan till läsaren/eleven att 
ha förståelse med segrarnas och den äldre generationens ”vita terror”.  

Finlands historia för gymnasiet från 1977 är formellt en första upplaga med 
ytterligare en författare, nämligen Folke Nyberg, men texten är i det närmaste 
identisk med den äldsta svenskspråkiga läroboken i den här studien från 

                                                
43 Runeberg (1971) s. 228. 
44 Runeberg (1971) s. 228. 
45 Runeberg (1971) s. 228. 
46 Runeberg (1971) s. 232. 
47 Runeberg (1971) s. 232. 
48 Runeberg (1971) s. 232. 
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1964/1970. Exempelvis återfinns inte klassbegreppet representerat. Man kan 
konstatera att läroboken har samma överrepresentation av den vita sidan som 
förlagan men framställningen av den ryska närvaron har förstärkts. Senatens 
flytt till Österbotten och erkännandet av skyddskårerna till regeringstrupper 
uppfattades av de röda närmast som en krigsförklaring. De ryska och tyska sol-
daterna och trupperna nämns flest gånger i jämförelse med de övriga svensk-
språkiga läroböckerna. Det försämrade försörjningsläget ledde till strejker och 
våldsamheter som ”underblåstes av förhållandena i Ryssland och av den ryska 
soldatesken i landet [Finland]”.49 Socialismen nämns flera gånger men inte arbe-
tare och arbetarrörelsen, vilket karaktäriserar det svenskspråkiga materialet i 
stort. I stora drag kan läroboken sägas ha starkt fokus på dels de ideologiska 
frågorna, dels på de militära skeendena och avslutas liksom förlagan med ett 
explicit frihetskrigsperspektiv.  

Historia för gymnasiet från 1984 följer den gängse berättelsen om inbördes-
kriget, där erkännandet av skyddskårerna som regeringstrupper tillskrivs en av-
görande roll. Men till skillnad från den tidigaste svenskspråkiga läroboken och 
den uppföljande från 1977 antar denna lärobok ett utpräglat klassperspektiv. 
Termerna arbetare och industriarbetare används jämte socialdemokrater och 
socialister. Lärobokens uttalade klassperspektiv, eller rent av marxistiska per-
spektiv, framkommer genom en redogörelse över vilka som deltog på de båda 
sidorna. Först behandlas de olika benämningarna av händelserna 1918 och sedan 
följer ett klargörande angående relevansen av termen klasskrig som förtjänar 
att citeras: 

Kriget 1918 har undersökts med avseende på de sociala faktorerna. Torparfrågan 
tycks inte ha spelat en så stor roll som man förut trodde. En klar skillnad mellan 
de röda och de vita var dock grupptillhörighet i fråga om ägande. På den röda 
sidan fanns folk som inte tillhörde de s k ägande klasserna, medan de som ägde 
hörde till den vita sidan.50 

Vidare ägnar läroboken ytterligare utrymme för att redogöra de stupades yr-
kestillhörighet. Även de så kallade jägarnas sociala bakgrund redovisas i en 
bildtext, där även språkfrågan tas upp. Frågan om språktillhörigheten verkar 
vara något av ett tabu i läroböckerna men i den här läroboken redogörs för 
andelen svenskspråkiga i jägarbataljonen som fick sin utbildning inom den 
tyska krigsmakten. I bildtexten redovisas att 25 procent av jägarna var svensk-
språkiga, vilket innebär att de var överrepresenterade. Det här tyder på att 
de svenskspråkiga eleverna påbjuds en identifikation med jägarna och den 
vita segrarsidan. Här presenteras däremot inte uppgifter angående svensk-
språkiga rödgardister. De övriga utifrån kommande styrkorna nämns och man 
kan notera att det pejorativa ordet soldatesk inte används om de ryska kvar-
varande soldaterna. I det egentliga avsnittet om inbördeskriget lyfts inte det 

                                                
49 von Koskull & Nyberg (min kursivering 1977) s. 189. 
50 Nyberg (1984) s. 91. 
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nationella traumat fram explicit. Läroboken redogör sakligt för den röda ter-
rorn, den vita hämnden och de ”olidliga” förhållandena i fånglägren. Däremot 
finns det ett avsnitt längre fram som heter ”Extensiv läsning” och som fördju-
par sig i den röda och vita terrorn. Läroboken redogör för de olagliga avrätt-
ningarna av röda eller misstänkta röda efter krigsslutet: ”I insändare till pres-
sen […] protesterade t ex en godsägare mot de oavlåtliga och godtyckliga 
avrättningarna som pågick trots Mannerheims förbud ’[…] detta grundar ett 
hat, som icke släcks under generationer’”.51 Den extensiva läsningen avslutas 
med en formulering som kan förstås som en beskrivning av det kollektiva 
traumat: ”Känslan av genomlidna oförrätter blev fast rotad både bland den 
vita och den röda sidans folk: man odlade varsin syn på denna del av 1918 års 
händelser, där de egna lidandena fick skymma motpartens”.52 Det nationella 
kollektiva traumat lyfts med andra ord fram men inte med hjälp av metaforer 
eller förstärkningsord såsom i tidigare läroböcker. 

Läroboken Finlands historia från 2007 bygger i stora delar på föregående 
läroboks textmaterial från 1984 av Folke Nyberg. Representationen av röda 
och vita är fortsatt jämn och samtliga utifrån kommande trupper nämns utom 
den svenska brigaden. Det första uppslaget visar på den vänstra sidan ett fo-
tografi av självständighetssenaten och Finlands självständighetsförklaring lig-
ger som text ovanpå bilden. På den högra sidans övre halva finns ett fotografi 
av jägarparaden i Vasa. Det första uppslaget kontrasterar med andra ord 
skarpt mot de två nyaste finskspråkiga läroböckernas första uppslag som med 
fotografier av kvinnliga rödgardister på ena sidan och vita soldater på den 
andra. Innehållsmässigt är texten närmast identisk med föregående lärobok 
och beskrivningen av ett nationellt trauma stannar vid beskrivningen om en 
delad befolkning och att det räckte årtionden innan klyftan mellan segrarna 
och de besegrade kunde överbryggas. 

Jämförande analys och slutsatser 
De stora dragen i förändringarna som sker över tid i hur finska inbördeskriget 
gestaltas i finsk- och svenskspråkiga historieläroböcker gäller ökningen av bil-
der och illustrationer och i viss mån även texternas omfång. De svenskspråkiga 
avsnitten har i regel mindre omfång än de finskspråkiga. De äldsta läroböckerna 
associerar jag till den äldre tidens läroböcker som karaktäriseras av att klassper-
spektivet saknas och att de är återhållsamma vad gäller detaljer om kriget sam-
tidigt som frihetskrigsperspektiv är tämligen explicit. I de svenskspråkiga läro-
böckerna är det påtagligt hur läroböckerna ärver varandra, texterna känns igen 
även om författarna byts ut. Till följd av det reproduceras den äldsta lärobo-
kens text från 1964/70 ända fram till 1977. Lärobokstexten från 1984, som i 

                                                
51 Nyberg (1984) s. 94. 
52 Nyberg (1984) s. 95. 
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jämförelse med de äldre läroböckerna har ett uttalat klassperspektiv i beskriv-
ningen av samhällsutvecklingen, reproduceras i stora delar i den helt nya läro-
boken av samma författare från 2007. Det behöver nämnas att de svensksprå-
kiga läroböckerna kommer ut på ett och samma förlag, nämligen Söderström 
& C:o förlags AB, vilket speglar den begränsade svenskspråkiga läromedels-
marknaden i Finland. Det är också värt att notera att parallellt med de mer 
konservativa läroböckerna från 1964/70 och 1977 ger förlaget ut läroboken 
Finlands historia av Carl Michael Runeberg från 1971. Med den utgivningen 
har förlaget tillgodosett marknaden med två olika perspektiv, nämligen frihets-
krigsperspektivet och klassperspektiv.  

I de finskspråkiga läroböckerna är den äldsta mycket återhållsam och har ett 
frihetskrigsperspektiv, den andra läroboken från 1968 anammar inte klassper-
spektivet men redogör för de rödas klassperspektiv på samhället. I läroboken 
från 1968 lyfts det nationella kollektiva traumat fram samtidigt som lärobokens 
framställning utmärker sig i hur explicit den socialistiska agitationen och soci-
alismen som ideologi utpekas som skyldig till den nationella tragedin. Klassper-
spektivet framträder allt starkare i och med 1980-talets läroböcker och succes-
sivt förskjuts perspektivet mot arbetarrörelsen. Överlag kan man se att de 
finskspråkiga läroböckerna visar ett starkare intresse för den röda sidan och 
arbetarrörelsen i jämförelse med de svenskspråkiga läroböckerna som har en 
tämligen jämn representation av de båda sidorna samtidigt som de generellt 
använder socialister och socialdemokrater i stället för arbetare och arbetarrö-
relsen. En avgörande skillnad mellan de finsk- och svenskspråkiga läroböckerna 
framträder under de två senaste decennierna. De finska läroböckerna använder 
bilder på arkebuseringar av röda samtidigt som de två nyaste läroböckerna även 
valt bilder på kvinnliga rödgardister i avsnittens initiala uppslag. I de svensk-
språkiga läroböckerna förekommer varken bilder av arkebuseringar eller bilder 
av kvinnliga rödgardister. Ytterligare en aspekt som förstärker skillnaden är att 
de finskspråkiga läroböckerna framställer bilder av röda och vita stupade eller 
som fångar. Denna typ av bildmaterial saknas nästan helt i det svenskspråkiga 
läroboksmaterialet. Den svenskspråkiga läroboken från 2007 har ett fotografi 
av röda fångar på väg till Sveaborg, fånglägret utanför Helsingfors, men bildva-
let är minst sagt förvirrande eftersom bilden i sig på intet sätt talar för sig själv. 
Det nationella kollektiva traumat som inbördeskriget var framträder i de finsk-
språkiga läroböckerna på ett mer explicit sätt än i de svenskspråkiga. Det här 
sker genom det mer uttrycksfulla bildmaterialet och en högre andel explicita 
och metaforiska beskrivning av traumat, där ordval som bottenlösa klyftor, 
djupa sår, bitterhet, hat och hämnd används. Den här typen av ordval förekom-
mer nästan inte alls i de svenskspråkiga läroböckerna.  

Samstämmigheten i läroboksmaterialet i sin helhet gäller inbördeskrigsbe-
rättelsernas ramverk, där vissa datum för slag, tyskarnas landstigning och seger-
paraden i Helsingfors utgör hållpunkter. De variationer med ideologiska impli-
kationer som framkommer i läroböckerna kan bäst beskrivas som uttryck för 
den selektiva traditionen. Samtidigt som de finskspråkiga läroböckerna lyfter 
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fram och verkligen exponerar det nationella kollektiva traumat bäddar de 
svenskspråkiga läroböckerna in traumat i sakliga redogörelser. Det är något 
olika berättelser som de olika språkgrupperna behöver för att upprätthålla sin 
förställda gemenskap. Vissa händelser och skeenden lyfts fram medan andra 
döljs eller förtigs för att upprätthålla gemenskapen. Även om man knappast 
kan hävda att någon av läroböckerna innehåller direkta felaktiga uppgifter tar 
berättelserna sig något olika uttryck beroende på vilket språk de berättas på. 

 



Ordet revolution avser i allmänhet en omvälvande eller grundläg-
gande förändring som, i jämförelse med långsammare processer, 
sker under en kortare tid. I utbildningshistoriska sammanhang 
är ordet revolution användbart eftersom det riktar fokus på de 
övergripande och omvälvande förändringar som karaktäriserat 
utbildningsväsendet under de senaste trehundra åren.

I vår bok presenteras analyser av ett brett urval av förändring-
ar inom det svenska utbildningsväsendet. Antologin inkluderar 
kapitel om förändringar i 1800-talets skola och utbildning, där-
ibland införandet av Läsebok för folkskolan, arbetarorganisationers 
fostran av demokrater, och en kritisk analys av föreställningen 
om 1800-talets skola som en del av en demokratiseringsprocess. 
Dessutom ges inblickar i 1900-talets utbildningsrevolutioner 
med kapitel som ägnar sig åt allt från rökrutans införande, den 
Nya matematiken, förskolesektorns expansion och 1990-talets 
utbildningsreformer.

Boken har publicerats för att ge en översikt över den omfat-
tande utbildningshistoriska forskningsmiljö som vuxit fram i 
Uppsala under de senaste tio åren. Den riktar sig till såväl den 
utbildningshistoriskt intresserade läsaren, som till en bredare 
historisk och utbildningsvetenskaplig läsekrets.
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