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Abstrakt 
In the late 19th century, Sweden went through many social and political changes which 

resulted in the establishment of an educational system for the broader masses. The 

educational system was designed to put Christianity at centre, or more specifically the 

Lutheran faith, which was the state religion of 19th century Sweden. This paper focuses on 

the other religions that made its way into the school books during that time, that were not 

typically a part of the religious education. Was any other religions mentioned at all, and if 
they were, then how and if possible why? 

During this study it was clear that the best place in the books to find informations about 

other religions was in the history sections, and it was clear that the ways they were 

mentioned was very different from how they mentioned Lutheran Christianity. The 

“heathen” religion, as it was called, was portrayed in a national romantic light, but the 

Catholic faith was seen as an outdated version of Christianity. The way that it was explained 

in the books makes it clear that the ruling class wanted the ruled class to know that 

Lutheranism was the true and real Christian faith. 
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Inledning 
Alla olika nya regimer har haft som första åtgärd att ändra utbildningen, som det gamla 

citatet säger “är kunskap makt”, särskilt rätt kunskap, hos andra. Nationalsocialisterna i 

Tyskland eller kommunisterna i Sovjet var båda snabba på att ändra utbildningen så att den 

gav ut såkallad rätt kunskap till folket för att underlätta kontrollen av dem. Även om detta 

låter moraliskt dåligt nyttjas detta sätt att forma folket inte endast av klassiska diktaturer, 

utan, som många vet, är utbildning är en fundamental förutsättning för demokrati. I det 

nutida Västerländska samhället, Sverige är inget undantag, ser vi att när en ny regering tar 

makten så genomförs det ändringar i utbildningen för att passa det partiets egen syn på 

utbildning.  
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Under 1800-talet genomfördes många förändringar i det svenska samhället, däribland 

industrialisering, urbanisering och sociala förändringar. I Sverige hade det sedan lång tid 

tillbaka funnits olika typer av utbildningar, men under 1800-talet började även utbildningen 

förändras. Allmän skolplikt infördes 1872 och i och med det så började massundervisningen i 

Sverige på allvar, skolor inrättades över hela landet. I och med detta så behövdes det 

läroböcker som kunde användas i undervisningen, man skrev en läroboksserie som kallades 

Läsebok för svensk folkskola. Denna läsebok skulle ges ut i alla ämnen utom matematik, och 

ett av dessa ämnen var Kristendom och syftet med denna lärobok var att utbilda det svenska 

folket i den lutherska skolan.  

Att religionsundervisningen i Sverige har varit konfessionell sedan införandet av folkskolan 

fram till och med grundskolans införande är något som är känt för alla som är insatta i 

ämnet. Många har studerat hur religionsundervisningen gick till under de aktuella åren, men 

de flesta har fokuserat på Kristendomens spridning och effekter, men i denna text vill jag 

undersöka hur andra religioner har beskrivits i Läsebok för svensk folkskola.  

Syfte och frågeställning 

Mitt syfte med den här uppsatsen är att ta reda på hur andra religioner än kristendomen tas 

upp och beskrivs i undervisningsmaterialet. Hur mycket om andra religioner tas upp, hur 

beskrivs de och finns det något bakomliggande syfte till varför de tas upp och i vilket ljus. 

Kan man se att olika religioner tas upp lika eller olika och i så fall varför. Det som också 

kommer att diskuteras är varför de tas upp som de gör, och vilket syfte det fyller. 

Detta är av ett vetenskapligt intresse då det kan leda till större förståelse varför 

massundervisningen skedde, och i vilket syfte den skedde. Som jag kommer gå in på senare 

underdelen “bakgrund” så finns det flera teorier varför massundervisningen utvecklades i 

Sverige. 

Min frågeställning lyder som följande: 

● Hur porträtteras andra religioner än  den lutherska i Läsebok för svensk folkskola 

Jag kommer även att försöka ta reda på om de olika religionerna porträtteras olika, i så fall 

varför, och de som inte nämns och i så fall varför. 
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Definitioner och begrepp 

I och med att böckerna som jag kommer att använda mig av som källmaterial är gamla så 

används det ett mycket förlegat språk som idag anses vara omodernt eller i vissa fall 

stötande. Jag kommer i undersökningen att referera till de orginalord som används i 

källmaterialet för att göra texten mer autentisk men kommer i övriga delar av min text att 

försöka att undvika att använda dessa ord om det ej är nödvändigt. Exempel på dessa ord är 

ord som “Muhammedan” istället för muslim. I själva undersökningen kommer jag dock att 

ibland använda mig av ett narrativ som speglar det som finns i texten jag undersöker, då jag 

exempelvis kommer att referera till en viss karaktär som hjälte för att de gör det i den 

aktuella texten, och jag vill lyfta fram en poäng kring min analys eller argumentation. Jag 

kommer också att använda termerna evangelisk och luthersk som synonymer i denna text. I 

och med att denna uppsats främst inte handlar om Lutherdom eller Evangelisk religion, utan 

andra religioner, så är skillnaden inte relevant. Jag är fullt medveten om att alla Lutherska 

kyrkor är evangeliska, men inte all evangeliska är lutherska, och att evangeliska är ett 

samlingsnamn för flera olika religiösa rörelser som har sina rötter i reformationen. Jag 

kommer benämna dessa två rörelser synonymt eftersom texten jag analyserar inte gör 

någon skillnad på dessa begrepp. 

Metod 

Metoden jag kommer att använda mig av är innehållsanalys för att se hur religionerna tas 

upp och behandlas, detta kommer att göras med på ett kvalitativt vis. Detta då jag tror att 

det är det mest relevanta sättet för mig att komma fram till ett tillfredsställande resultat. 

Det jag menar med innehållsanalys är att jag kommer att kolla på hur olika religioner tas 

upp, vilka begrepp som används för att beskriva religionerna, och hur de tas upp i 

sammanhanget. Den metodboken jag främst kommer att använda mig av i detta ämne är 

Textens mening och makt skriven av Göran Bergström och Kristina Boréus (2012). Denna bok 

tar upp bland annat hur text kan användas för att driva en politisk agenda.   Boken är främst 
1

ämnad att användas till samhällsvetenskapliga studier, och för att analysera massmedier, 

1  Göran Bergström, Kristina Boréus, 2012, textens mening och makt, sid 86 
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men jag finner i alla fall delar av boken relevant för mina studier då den fokuserar på hur 

text kan användas som maktmedel, vilket är det ämne jag kommer att beröra i denna 

uppsats. 

Jag kommer att vidareanalysera det aktuella källmaterialet ur ett marxistiskt perspektiv, och 

försöka se om det finns några tecken på att det finns någon typ av styre från en härskande 

klass över en härskad klass.   
2

Anledningen till varför jag finner det marxistiska perspektivet givande för detta ämne är att 

det sedan tidigare är känt att utbildningens syfte är att fostra medborgarna, vilket tyder på 

att det finns en maktrelation mellan de styrande, dvs de som skapar utbildningsreformer, 

och de styrda, dvs de som har, går eller kommer att gå i en skola som styrs under samma 

utbildningsreform.  

Jag kommer inte djupare analysera Lutherdom i denna uppsats, då det var den statsbärande 

religionen i landet, men också utanför mitt intresse i den här texten. Jag kommer att 

fokusera på ämnet historia, då det där nämns bland annat katolicismen, hedendom och 

islam. Anledningen till denna begränsning är att jag varken har tid eller den plats som krävs 

för att även gå igenom böcker med kristendomskunskap i denna C-uppsats. Att kolla på 

kristendomskunskapen skulle dock kunna vara relevant för att se hur man såg på den judiska 

tron, som troligtvis tas upp som en förlägen religion i bibelstudierna, men som sagt tidigare 

blir detta till en annan uppsats.  

 

Material 

Det material jag kommer att använda mig av är en läsebok för folkskolan. Jag använder mig 

av Sveriges historia för folkskolan bearbetad av J Bäckman, den andra upplagan utgiven år 

1887. Jag har valt att begränsa mig till just denna bok då jag vet att Jonas Bäckman skrev 

många böcker till folkskolan och att hans verk användes i stor utsträckning.  Jag kan inte 
34

med säker vetskap bekräfta eller dementera i vilken utsträckning just denna bok används i 

2  John Tosh, 2011, Historisk teori och metod, sid 240-241 
3  Jonas Bäckman, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16261, Svenskt biografiskt lexikon (art av e. n. 
söderberg.), hämtad 2017-05-10. 
4  Svensk läraretidning, anvisning för lärare och skolråd, http://runeberg.org/svlartid/1893/0452.html hämtad 
2017-05-15 
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folkskolan, men jag vet att hans namn är ett namn som förekommer ofta när det gäller 

skolmaterial från denna tid. 

Jag har valt att begränsa mitt arbete till just historieavdelningen då jag tror att det skulle 

vara för tidskrävande att även gå igenom andra ämnen såsom geografi eller 

kristendomskunskap. Jag valde att begränsa mig till just historia då jag faktiskt vet att det 

finns relevant material där.  

Teoretisk utgångspunkt 

Jag kommer att ha historiematerialism som teoretisk utgångspunkt i denna uppsats. Med 

historiematerialism så menas det att fokus i historien är hur man försörjer sig, och 

människors relation till resurser.  Jag kommer använda mig av detta för att se relationen 
5

mellan den styrande och den styrda klassen, och på så sätt synliggöra vilka motiv som ligger 

bakom texterna och deras skrivsätt. Jag tror att det kommer att vara ganska tydligt genom 

hela materialet att det finns ett motiv, som jag skrivit tidigare, att styra de lägre klasserna 

med rätt kunskap.  

Det historiematerialistiska perspektivet blir relevant i denna uppsatsskrivning då Karl Marx 

själv använda detta perspektiv för att kritisera en del historiker som skrev under samma 

period som de som skrivit den här uppsatsens aktuella källmaterial.   
6

När Marx såg på historien så fann han, menade han, att historien var uppdelad i tre olika 

faser: den antika, den feodala och det kapitalistiska samhället. Marx menade att det 

kapitalistiska samhället oundvikligen skulle falla med en revolution, på samma sätt som han 

menade att det feodala samhället föll i och med det engelska inbördeskriget eller den 

franska revolution som exempel.   Detta benämnde han som en klasskamp, och att den 7

proletära klassen stod i strid med den härskande klassen. Marx menade då att klasskamp var 

det enda sättet att föra samhällsutvecklingen framåt, därför behövde den härskande klassen 

för sin egen överlevnads skull skjuta upp samhällsutvecklingen så långt som möjligt.  

Det som skiljer människan från djuren är sin förmåga att producera våra egna 

5  John Tosh, 2011, Historisk teori och metod, sid 242 
6  John Tosh, 2011, Historisk teori och metod, sid 243 
7  John Tosh, 2011, Historisk teori och metod, sid 240 

7 
Handledare: Gabriella Beer  



Erik Rössle C-upsatts VT17 
 

försörjningsmedel, och i och med våra fysiologiska behov har vi blivit bättre på att utnyttja 

miljön för detta syfte. Den sociala miljön spelar även roll i detta, då vi också har blivit bättre 

på att exploatera varandra för detta syfte. Det har vuxit fram en klass som då exploaterar 

andra för sin egen vinning, detta blev den härskande klassen.  Utifrån den här uppsatsens 8

perspektiv är “den härskande klassen” adeln och borgarna, då det är de som har skrivit bland 

annat Läsebok för svensk folkskola.  

Min hypotes är att jag tror att det kommer att finnas mycket bevis på att det fanns ett 

överliggande intresse från de styrande att undervisa “rätt” saker i skolan gällande religion, 

särskilt andra religioner än den lutherska skolan. Jag tror att den marxistiska teorin är 

passande för att se huruvida dessa böcker är skrivna med det specifika målet för att den 

“härskande klassen” ska behålla sin maktposition i samhället. Kan man se detta som att den 

styrande klassen är rädda för att tappa makten till underklassen? Eller är det bara ett sätt att 

kunna kontrollera befolkningen så att de lär sig att tänka rätt? 

 

Tidigare forskning 

Den tidigare forskning på ämnet som jag har funnit är en avhandling skriven av Johan 

Wickström, Våra förfäder var hedningar,  som behandlar ämnet om hur man beskrev den 

”hedniska” religionen som existerade i Sverige innan Kristendomens intågande i landet. 

Syftet med avhandlingen är att diskutera hur det fornnordiska samhället och religion 

framställs ur ett ideologiskt perspektiv. Skillnaden mellan denna avhandling och min egna 

forskning är att jag försöker ta reda på hur religioner i allmänhet lyfts fram och framställs, 

och inte bara den hedniska religionen.  9

Avhandlingen Från kateskestvång till religionsfrihet: debatten om religionsundervisningen i 

skolan under 1900-talet, skriven av Karl-Göran Algotsson (1975), tar upp hur man 

debatterade kristendomsundervisningen i landet. Det som är relevant för min forskning  är 

att författaren berättar hur debatten gick under slutet av 1800-talet och början av 

1900-talet. Här tas det upp att när skolan firade sitt halvsekeljubileum år 1892 så hade en av 

8  John Tosh, 2011, Historisk teori och metod, sid 236 
9  Johan Wickström,2008, Våra förfäder var hedningar, sid 1 
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högtidstalarna kallat folkskolan för “tjänarinna åt kyrkan”.  Detta tycker jag är ett  bra citat 
10

gällande hur man såg på relationen mellan statskyrkan och folkskolan. Det andra intressanta 

som tas upp är hur en lärare vid namn Berg agiterar mot det rådande systemet. Berg är en 

folkskollärare och menar inte att det är fel i sig med kristendomsundervisning, tvärtemot 

tycker han att det är bra. Däremot ställer han sig ytterst kritisk till hur man har en 

konfessionell utbildning i den mening att den är kopplat till katekesen. Berg menar att 

utbildning i bibelkunskap inte är felaktigt, och man borde ge eleverna materialet till 

livsåskådningen, dock inte ingjuta en fullt färdig uppfattning.  Bergs åsikt i ämnet i sig är inte 
11

allt för intressant för min undersökning, förutom att den visar på att det fanns motstånd till 

den konfessionella lutherska undervisningen. Dock är de meningsfränderna till Berg som blir 

intressanta. Det var nämligen så att även de frikyrkliga rörelserna ställde sig bakom detta 

förslag. Dessa rörelser hade växt under slutet av 1800-talet, och de ställde sig kritiska till den 

konfessionella lutherska undervisningen som skedde i skolorna dit de skickade sina barn. 

Exempelvis så ställde sig baptisterna emot dopet som det framställs i katekesen.  Detta 
12

tyder på att det svenska samhället på denna tid inte var religiöst homogent och att det fanns 

religiösa minoriteter i landet vars livsåskådningar inte representerades i undervisningen. 

 

Bakgrund 

I Sverige har det funnits utbildning för den breda massan sedan reformationen. När bibeln 

översattes från Latin till Svenska så blev det statens angelägenhet att bibelns budskap kunde 

nå ut till allmogen. Då var det kyrkan som ansvarade för undervisningen, kyrkoherden skulle 

utföra husförhör för att försäkra läskunnigheten, bibelkunskaper och kunskaper i Luthers lilla 

Katekes på församlingen. 

Denna utbildnings huvudsyfte var bara att utbilda det svenska folket i den lutherska läran 

och öka läskunnigheten. Anledningen till detta var för att det var kyrkan som ansvarade för 

utbildningen, och därför såg det viktigt att undervisa i den lutherska tron, samt att 

statsmakten hade intresse i att befolkningen var mottaglig för budskap. Det lärdes aldrig ut 

10 Karl-Göran Algotsson, 1975, Från Katekestvång till religionsfrihet, sid 36 
11 Karl-Göran Algotsson, 1975, Från Katekestvång till religionsfrihet, sid 39 
12 Karl-Göran Algotsson, 1975, Från Katekestvång till religionsfrihet, sid 39-40 
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någonting i skrivande då det inte ansågs nödvändigt för den breda massan att kunna skriva, 

det är också oklart om de lärde sig läsa eller om många bara memorerade Luthers katekes 

som de blev förhörda på. 

År 1842 lagstadgades det att alla socknar skulle upprätta folkskolor i hela Sverige, under 

denna tid var det ännu bara en liten del som gick i skolan. Under mitten på 1800-talet ökade 

dock behovet av undervisning bland den stora massa. Varför detta skedde är under 

diskussion, vissa menar att det var oundvikligt att ha en stor arbetarklass utan 

grundläggande utbildning. Andra menar att det berodde på att det var en förberedelse inför 

den pågående demokratiseringen av staten, men den teorin som jag finner mest trolig, och 

jag kommer att utgå ifrån är att det var ett sätt att kontrollera befolkningen. Då 1800-talet 

medförde stora förändringar så medkom även stora oroligheter, och därför behövdes det ett 

bättre sätt för statsmakten att kontrollera sin befolkning. Därför uppkom folkskolan i 

Sverige, med ämnen som var designade för att inte bara lära eleverna praktiska kunskaper i 

stavning och räkning, utan även att lära de att bli hängivna kristna och fosterländska 

patrioter. 

 

När det år 1872 infördes allmän skolplikt i Sverige så började undervisningen av de framtida 

medborgarna på allvar. Undervisningen som togs fram innehöll många av de ämnen som 

ansågs viktiga:  matematik, historia, geografi och skrivning för att nämna några. Ett ämne 

som togs upp var även kristendomskunskap, detta kan ses som ett arv från den tidigare tiden 

då undervisning i största hand sköttes av kyrkan, och man ansåg det viktigt att fostra 

eleverna i den “sanna tron”. Lärarna i kristendomskunskap skulle vara med i svenska kyrkan, 

och eleverna skulle lära sig katekesen. För att kunna genomföra denna utbildning på ett 

effektivt sätt så bestämde man sig för att standardisera läroböckerna, och på så sätt föddes 

läsebok för svensk folkskola. Boken kom under åren att ges ut i flera upplagor mellan åren 

1868-1951 tills folkskolan slutligen avskaffades. 

Ämnet religion fanns inte under denna tid, utan det närmaste som fanns var 

kristendomskunskap, i detta ämne togs traditionell protestantism upp, närmare bestämt 

lutheranism, och var inte till för att undervisa rent icke-konfessionellt utan snarare till för att 
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lära eleverna om den lutherska tron. Detta är en fortsättning på de husförhör som man hade 

haft sedan reformationen.  

Att utbildningen i kristendomskunskap var konfessionell och till för att fostra framtida 

medborgare till händvina lutheraner är inget nytt under solen, det är snarare något man i 

efterhand borde förvänta sig när man kollar i de gamla böckerna, då det låg rätt i tiden. Dock 

så tas andra religioner upp, främst i ämnet historia, bland annat så täcks katolicismen upp 

när man talar om reformationen. Eftersom kristendomsundervisningen var så konfessionell 

så blir det väldigt intressant att se hur exempelvis katolicismen tas upp. Tas det upp negativt 

för att legitimera lutheranismen, eller finns det något annat motiv värt att utforska? 

 

Undersökning 

Hednatiden 

Den här boken lägger mycket stor vikt vid religion, redan när jag öppnar de första sidorna ser 

jag att boken är uppdelad i tre delar, den första delen berör den hedniska tiden, den andra 

behandlar vad som beskrivs som den katolska, samt den sista delen handlar om Sverige 

under den så kallade lutherska tiden.   Senare så delas de olika delarna upp i olika kapitel 
13

efter kungar eller de härskande ätterna. Detta är ett tydligt tecken på att religion spelade 

stor roll i undervisningen under denna tid. Den som har skrivit boken vill ta upp skillnader i 

hur samhället såg ut under de olika religionerna. Den egentliga frågan blir nu hur de olika 

religionerna tas upp. 

Det första kapitlet på under del ett handlar om att man ska försöka beskriva det samhälle 

som fanns innan kristendomen kom, här skriver man mycket om det som beskrivs som den 

hedniska tron. Den hedniska tron beskrivs inte med några onda ord, det beskrivs 

grundläggande högtider och till en början verkar allt väldigt objektivt, När man senare ska 

beskriva valhalla så beskrivs det som en inspiration till “krigarnas tapperhet”, vilket helt klart 

är värdeladdat. Ett exempel på något som lyft fram är historien om en “stor och tapper” 

krigare vid namn Ring, som efter att ha förlorat sin fru lät bygga ett skepp som han seglade 

13J. Bäckman, 1887  Sveriges historia för Folkskolan, sid 3 
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ut på havet med sin döda fru för att senare tända eld på skeppet och möta sin död. 

Motivationen till detta var att Ring ville träffa Oden i Valhalla. Hela den här händelsen 

beskrivs som något hjältemodigt och visar på en lojalitet mot sin fru, själva stycket om Ring 

verkar draget ur kontext och verkar inte passa in något i historien kring Ynglingaätten som 

kapitlet handlar om.   Det är alltså viktigt här att ta upp exempel på förfädernas tapperhet 
14

och mod, det antyds att det har att göra med den hedniska religionen. Motivet till detta är 

nog inte att propagera för den hedniska religionen, snarare ett sätt att lyfta fram vart ifrån 

svenskarna har fått sin tapperhet och sitt mod, i enlighet med den nationalromantiken som 

låg på modet under slutet av 1800-talet.  

Ansgar (Ansgarius) kommer till Sverige, närmare bestämt Birka då han har skickats av 

kejsaren av det karolingiska riket för att kristna hedningarna i norr. Man beskriver att det 

faktiskt fanns politiska anledningar till detta och att de inte bara av ren godhjärtlig kristen 

anda missionerade till norden, även om det inte helt kan uteslutas. Ansgar sprider “kristi 

lära” och grundar den första svenska kyrkan med de första kristna svenskarna. Ansgar åker 

tillbaka till sin hemort men skickar upp en man som har utsetts till biskop och fortsätter 

sprida kristi lära. Något händer dock när ansgar är borta, oklart vad, men upplopp sker och 

prästerna blir utvisade från birka eller dödade. Detta leder till att ansgar återvänder till Birka 

och möts av en fientlig inställning hos bönderna. Dock inte kung Olof, Olof var “välvillig”. och 

beslutade att rådfråga sina rådgivare, och de beslutar att det ska ske lottkastning gällande 

om de kristna ska få vara kvar och predika eller om de ska återigen avvisas, för att se 

gudarnas vilja. Lotten föll till fördel för de kristna och togs upp på tinget, efter detta fick de 

kristna uppehålla sig på Birka, och nu far ansgar iväg från Sverige för den sista gången.   
15

 

Efter att nyckelpersoner tas upp i denna bok märker jag att det kommer en 

karaktärsbeskrivning som ska måla upp för läsaren hur karaktärerna är som personer. 

Följande skrivs om Ansgar: 

“Ansgarius säges hafva varit en färdlös, god, from och ödmjuk man, likväl mycket frimodig, då så 

fordades. Sina inkomster använde han till fattigas understöd och fångars lösen; det var hans högsta 

14J. Bäckman, 1887  Sveriges historia för Folkskolan, sid 7-8? 
15 J. Bäckman, 1887  Sveriges historia för Folkskolan, sid 7-8 
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glädje att kunna befria en fången kristen från träldom hos hedningarne och återställa honom till 

anhöriga. Äfven befodrade han ynglingars utbildning till kristne trosförkunnare. Ansgarius afvled i 

Bremen år 865. Efter döden förklarades denne Nordens apostel för helgon. I lifvet sades om honom, att 

man aldrig sett en så god man”   
16

Denna text gör allt för att beskriva Ansgar i behagligt ljus, och man ger även Ansgar äran som 

den första mannen som spred kristendomen till Norden.  

Nu stöter jag på kristendomen för första gången i denna bok, kristendomen målas upp i ett 

gott ljus medans hedningarna för första gången lyfts fram ur en negativ synvinkel. De kristna 

blir förföljda, mördade och utdrivna ur Birka. Dock presenteras kungen som är vänligt 

inställd till kristendomen som en “välvillig” man och det är tydlig vinkling. Ansgar 

representerar i princip kristendomen och han målas upp som en man av många dygder och 

nästan ingenting negativt nämns om varken ansgar eller kristendomen.  

Att ta upp väldigt målande beskrivningar är någonting som jag finner väldigt intressant i 

boken. Man beskriver i långa texter, exempelvis den om ansgar, om personlighetsdrag som 

vissa karaktärer har. Detta används som ett sätt att visa vilka som är de goda, och vilka som 

är de onda, i fallet med Ansgar så ser vi tydligt att Ansgar är den som är god, och i senare 

texter så kommer vi att tydligt även se onda sidor.  

År 1007 döps Olof skötkonung som den första kristna svenska kungen, han döps i husaby, 

Västergötland. Det beskrivs i texten hur han undviker Upsala, då det var ett fäste för de 

hedningarna som fortfarande offrade till de gamla gudarna. Olof skötkonung tvingade aldrig 

några hedningar till att konvertera till kristendomen med våld.    Vidare i texten står det att 
17

fler och fler byar nåddes av “kristendomens ljus”, och att det skickades upp fler missionärer 

som dödades av hedningarna.   Nu är det tydligt för första gången, hedningarna är onda, 
18

medans de kristna bara vill sprida kristendomens ljus. Man menar att de kristna bara har 

varit godhjärtade, och spred den kristna tron enbart med hjälp av kristus utan våld. Mendans 

hedningarna slog ned missionärerna med våld. Det första som även nämns om Olof är att 

han kristnades i Husaby, vilket på något sätt blir en vändpunkt enligt boken i historien.  

16 J. Bäckman, 1887  Sveriges historia för Folkskolan, sid 8 
17 J. Bäckman, 1887  Sveriges historia för Folkskolan, sid 10 
18 J. Bäckman, 1887  Sveriges historia för Folkskolan, sid 14 
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Några sidor senare så börjades det skrivas om Erik den Helige, mannen som beskrivs en 

“gudsfruktig, rättvis och tapper man”. Under denna del i boken så ska det även nämnas de 

korståg Erik förde i Finland för att kristna befolkningen där. För att beskriva vad korståg var 

för något så används denna mening.  
19

“ På 1100-talet tågade de kristne i stora skaror till Palestina för att från de otrogne muhammedanernas välde 

befria det helige landet, der Kristus levfat, lidit och dött. Dessa härfärder kallades för korståg”   
20

 

Detta är den enda gången Islam nämns i hela boken, och då i relation till kristendomen. Att 

den enbart nämns i relation till kristendomen kan ses som problematiskt med våra ögon 

idag, dock tror jag att det var det enklaste sättet att beskriva Islam under den här 

tidsperioden. Begreppet Muhammedan är ju också ett begrepp som svider i våran öron idag, 

men jag tror att det är ett sätt att göra liknelse mellan islam och kristendomen, då de som 

följer kristus kallas för Kristna så är det nog bara logiskt att kalla de som följer Muhammed 

för Muhammedaner, även om det inte är lämpligt i dagsläget. Det som dock är tydligt här, är 

att muslimerna är de onda, medans de kristna är de goda. Att påpeka att de kristna befriade 

landet från de “otrogna” är ett ganska smickrande sätt att beskriva korstågen. Att inte ta upp 

det som regelrätta anfallskrig mot områden i östra medelhavet, som under denna tid var till 

största delen befolkat av muslimer  , är helt klart något som faller i den agendan som fanns 
21

när man skrev böckerna. Man beskriver inte heller hur stora delar av befolkningen slaktades 

när man erövrade städerna.  Anledningen till att jag tror att denna beskrivning är den som 
22

fick vara med i boken är för att visa hur godhjärtade de kristna var och befriade det heliga 

landet som befläckas av de otrogna. 

Senare så fortsätter de att beskriva Erik den heliges konvertering och erövring av finland. Det 

lyfts fram hur konungen gråter för de finnar  som stupat utan att få vara delaktiga i 

“kristendomens ljus”. I texten beskrivs det som att kungen åkte tillbaka till Sverige, men att 

en biskop Henrik stannade kvar, men led sedan “matyrdöden”, dock efter tid så antog 

19 J. Bäckman, 1887  Sveriges historia för Folkskolan, sid 15 
20 J. Bäckman, 1887  Sveriges historia för Folkskolan, sid 15 
21 Tyerman, Christopher 2006. God's War: A New History of the Crusades. sid 150. 
22 Tyerman, Christopher 2006. God's War: A New History of the Crusades. sid 159. 
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finnarna “kristendom och hyfsning”   Att skriva att kung bland annat Erik grät för de stupade 
23

finnarna då de ännu inte hunnit frälsas är något som troligtvis kommer ifrån en av de många 

legenderna om Erik den helige. Mig veterligen är nog Erik den helige en av de personerna 

inom svensk historieskrivning vars personmyt är mest utarbetad och källan för dessa 

påståenden kring Erik är med största sannolikhet Erikslegenden som författades i Uppsala ca 

hundra år efter Eriks Död.    
24

Detta är ett klassiskt sätt att legitimera Sveriges erövring av Finland med religiösa motiv, och 

man beskriver även Erik som då genomförde detta korståg som en man som inte gjorde 

detta för makt eller pengar, utan snarare för att vara en god kristen som vill dela med sig av 

kristi ljus. Det är en romantisering som passar väldigt bra in på de nationalistiska vindarna 

som blåste i Europa under slutet av 1800-talet. Det är även tydligt här att man menar att det 

är legitimt för kristna att bruka våld mot icke kristna för att få de att konvertera, man 

nämner inte någonstans att det skulle vara dåligt att bedriva korståg mot andra religioner.  

Kristendomen börjar nu bli allmän i stora delar i Sverige, framför allt i Skåne där biskopen av 

lund omvände hedningarna i blekinge och på bornholm. 

“Hedninarne blevfo så rörda af hans predikan, att de självfa sönderslogo sina afgudabilder och ville               

givfa honom skänker; men han uppmanade dem att hellre bygga kyrkor, utlösa fångar och understödja               

de fattige.”   
25

För att sammanfatta detta kapitel så har vi nu gått igenom Sverige under den tid då 

hedendomen var den etablerade folkreligionen till nu när kristendomen är norm. De som 

tillhörde den gamla asatron går ifrån att beskrivas som modiga och tappra krigare till att 

beskrivas som aggressiva hedningar som slår ihjäl missionärer och skapar martyrer. Denna 

kan verka lite konstig att hoppa ifrån en beskrivning till en annan av denna grupp, men jag 

vill mena att det är helt rimligt. Det man gör är att man beskriver de egenskaper de nordiska 

folken har i sitt naturstadium med sin naturreligion, såsom tapperhet och mod, men med 

kristendomen så kommer de kristna dygderna såsom exempelvis givmildhet, fromhet och 

23 J. Bäckman, 1887  Sveriges historia för Folkskolan, sid 16 
24 Nationalencyklopedin, Erikslegenden. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/erikslegenden 
(hämtad 2017-05-07) 
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ödmjukhet. När svensken då nås av kristi ljus så erhåller han alla dessa egenskaper, och man 

målar då upp svenskens karaktärsdrag. Det finns alltså ett tydligt nationalistiska motiv 

bakom dessa beskrivningar, men jag har ännu inte funnit några ordentliga religiösa motiv, 

men detta är inte så oväntat då vi inte har berört någon religion som var aktuell under tiden 

denna bok skrevs. 

Katolicismen 

Kristendomen sprids nu över hela Sverige, man beskriver att den kristna tron är nu den som 

är aktuell för alla Svenskar. Det beskrivs dock väldigt tidigt att det är den det är den katolska 

tron som gäller, som skiljer sig ifrån den tron man utövar i Sverige när boken skrevs. 

“Folket lärde sig allt mer tro på den sanna guden och på kristus; men de lärde sig ävfen dyrka jungfru 

Maria och helgonen enligt den lära, som då förkunnades och till en del var vanstäld af vidskepelse och 

menniskofunder. Denna lära kallades den Katolska; (...) Öfver alla stod såsom kyrkans högste 

styresman påfven i Rom, som ansågs vara Kristi ståthållare på jorden och derför betraktades med den 

djupaste vördnad.”   
26

Att beskriva att det finns skillnader mellan den kristendom man utövade under medeltiden 

jämfört med den man utövade när boken skrevs är inget konstigt. Men den här 

beskrivningen jämför katolikernas syn på jungfru Maria och helgonen med hedendomens 

syn på gudar, det är nästan som att man menar att den katolska tron är en blandning mellan 

hedendomen och den “äkta” kristendomen.  

Senare på nästa sida fortsätter detta. Det talas om att män av kyrkan hade särskilda 

rättigheter, dvs att de fick ta ut tionde, slapp dömas i vanliga domstolar och befriades från 

skatt. Man trodde att om man gav rikedomar till kyrkan så ökade ens salighet och allt detta 

gjorde till att kyrkans och påvens makt ökade. Man talar också om att katolska präster inte 

fick gifta sig, detta för att de skulle kunna ägna hela sin tid till påven och kyrkan, inget nämns 

om att det var religiöst motiverat.   
27

“Oaktadt många falska läror grumlade den kristendom, som nu förkunnades, mildrades likväl 

sederna. (...) flere städer uppstodo dels vid biskopsätena, dels på andra handel lämpliga 

26 J. Bäckman, 1887  Sveriges historia för Folkskolan, sid 18 
27 J. Bäckman, 1887  Sveriges historia för Folkskolan, sid 19 
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platser ”   Beskrivningen man får igenom texten här är ännu tvetydig, man talar gott om 
28

vissa saker som katolicismen gjorde, exempelvis byggde kyrkor eller tog det latinska 

skriftspråket till Sverige, men också att det fortfarande var fel på själva doktrinerna. 

Det skrivs att den katolska tron hade sin brister, men att den även bidrog till något gott 

exempelvis “bättre sedlighet”. Men den katolska kyrkan hade nu upphört att verka för 

“folkets upplysning”, gudstjänsterna var på det latinska språket och predikan som “utgör en 

så vigtig del af Gudstjensten” var näst intill försummad.  Det talas om hur skolor och 

utbildning fanns i kloster och domkyrkor, men enbart fanns till för kyrkans män, samma sak 

gällde de “andliga kunskaperna”. 

Hela kapitlet avslutas med följande text. 

“Under medeltiden var således hos oss åtskilligt grundlagdt och påbörjadt i afseende på 

samhällsförfattning, kyrklig och borglig ordning, kunskaper och konster m.m.; men ganska 

mycket återstod att under en nyare och jämförelsevis lyckligare tid utbilda och fullkomma.” 

Efter detta börjar kapitlet “Nya tiden eller Den Lutherska tiden”. Kapitlet börjar med att 

beskriva hur Gustav Vasa vinner kriget mot Danmark och att Sverige blir självständigt.  

Det skrivs om de problem Sverige nu nu möter som en självständig nation efter krig, höga 

skulder och låga ekonomiska intäkter. Senare skrivs följande; 

“Det stod icke heller väl till med den kyrkliga och andliga lifvet (...)Man hade länge funnit att den                  

rådande kristna läran i många väsendtliga stycken skiljde sig ifrån bibeln; och när påfven slutligen lät                

öppet sälja syndernas förlåtelse för penningar, uppträdde år 1517 Martin Luther, lärare vid högskolan i               

Wittenberg, och förklarade det vara ett bedrägeri att utlofva syndernas förlåtelse mot annat än verklig               

bättring och ånger. Genom Bibelns läsning fann Luther snart falskheten af hela påfvedömet och              

förklarade vidare, att Bibeln är rättesnöret för en kristens tro och lefverne. Bemötandet att bringa               

kristendomen i öfverensstämmelse med den Heliga skrift kallas reformationen och vann snart många             

vänner i de fleste kristna land”   
29

Senare refererar man till reformationen som “kyrkoförbättringen” senare på samma sida.  

Det är tydligt här att man målar upp lutherdomen som den sanna kristna tron, vilket är föga 

28 J. Bäckman, 1887  Sveriges historia för Folkskolan, sid 19 
 
29 J. Bäckman, 1887  Sveriges historia för Folkskolan, sid 43 
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förvånande. Men att det står att Luther fann bevis för falskheten av hela påvedömet och att 

katolicismen i stora drag skiljer sig från bibelns lära är mer radikalt än vad jag trodde. Det är 

här ett tydligt sätt att måla upp ett vi mot dom tänk, det är vi som är kristna, de misstolkar 

bara bibeln och förvrider sanningen för påvens skull. 

Det man gör här är att man med hjälp av ett narrativ etablerar denna negativa syn på den 

katolska tron som naturlig hos de unga som undervisas.   Man tar upp lutherdomen i de 
30

andra läroböckerna (kristendomskunskap, bibelkunskap etc) och sedan målar man upp den 

här katolska läran som ett alternativ, som egentligen inte alls är ett alternativ då 

katolicismen strider mot den heliga skriften. 

Att använda sig av ordet “kyrkoförbättring” är ett sätt att beskriva reformationen som något 

ofrånkomligt bättre än det system som tidigare rådde. Man beskriver hur man går ifrån att 

ha en korrupt kyrka som styrs och gagnas av giriga påvar och biskopar, inte nog med det, 

utan det går även mot bibelns lära. Med ordet kyrkoförbättring så används en metafor för 

att beskriva hur man renande kyrkan från de korrupta elementen, det är en inaktiv metafor 

som mottagaren förstår automatiskt utan att behöva tänka.   
31

“Snart lärde konung Gustaf känna reformationens läror och blef dem allt mer tillgifven. Med sitt klara 

förstånd insåg han falskheten i de påfviska lärorna, och med tanken på fäderneslandets bästa fann han 

äfven, att presterskapet magt måste inskränkas” 

Här har vi fler värdeord och metaforer som används. Den målande beskrivningen av kung 

Gustav, med sitt klara förstånd och tanken på fäderneslandets bästa genomför 

reformationen. Att man beskriver Gustav Vasa med ett klart förstånd legitimerar man 

beskrivningen av den katolska kyrkan som en falskhet, och tillskriver reformationen sin 

sanning. Sen att han inskränker prästerskapets makt för “fäderneslandets bästa” är också ett 

sätt att legitimera hela den religiösa förändringen, samtidigt så menar man att göra något 

annat skulle vara direkt skadligt för nationen, ytterligare en inaktiv metafor. 

“De första oroligheterna för reofmationens skull. 

När bröderna Petri allt mer öppet förkunnade den evangeliska läran, blefvo de påfviske presterne och munkarne 

mycket oroliga och retade det okunniga folket mot dem; Olaus petri blef mången gång under sina predikningar 

öfverfallen med käppar och stenkastning. Biskop Hans Brask i Linköping, den kraftfullaste af de katolske 

30 Göran Bergström, Kristina Boréus, 2012, textens mening och makt, sid 256 
31 Göran Bergström, Kristina Boréus, 2012, textens mening och makt, sid 270 
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biskoparne i Sverige, uppmanade Gustaf att fördrifva de lutherska kättarne; men konungen svarade, att han i 

sin ed lofvat alla undersåtar beskydd och ville hålla sitt löfte. När både Luthers och hans motståndares skrifter 

finge införas, kunde förståndige män jämföra dem och finna, hvad rätt eller orätt vore”  
32

Bröderna Petri verkar vara två bröder som är aktiva inom kyrkan men hört om Luthers läror 

och sedan tagit dem till sig. Här ser vi nästan samma narrativ som när Ansgar kom till, de 

kristna/ predikade om sina läror hel fredligt medans majoriteten(katolikerna/hedningarna) 

oprovocerat attackerade. Sedan skrivs det att motivationen till att inte ingripa på den 

katolska kyrkans sida var att han hade lovat att skydda alla sina undersåtar, däribland 

lutheranerna. Man menar också att man ville få ut båda sidors skrifter så att alla visa män 

kan jämföra dem för att se vilka som är de sanna eller osanna. Det som inte nämns är att den 

stora anledningen till att reformationen genomfördes i Sverige inte alls grundades på grund 

av teologiska dispyter mellan “förståndige män”, utan snarare var politisk och ekonomisk då 

Gustav Vasa ville säkra sin politiska makt, och de ekonomiska resurser som krävdes för att 

betala de skulder man fått efter det långa och dyra kriget mot Danmark.   Att på detta sätt 
33

hävda att att lutheranerna var offer utsatta för förtryck, men sedan ändå segrade ger de en 

underdog status, och kan liknas med de tidiga kristna i romarriket eller israeliterna.  

Gustav Vasa blir mer tillgiven den lutherska tron och det beskrivs hur det gynnar dess 

allmänna spridning och att Nya testamentet ges ut på svenska 1526. Dock beskrivs hur 

Gustav Vasa tar det försiktigt med införandet av den nya tron i landet för att inte oroa den 

“vilseledda allmogen”.   Detta är ett sätt att förminska allmänhetens egna möjlighet till att 
34

resonera självmant, och man menar att auktoriteten har tolkningsföreträde gällande 

teologiska frågeställningar, i detta fall kungen. Det blir ett ganska intressant sätt att se på 

religion på, och ett ganska bra tecken på min tes, att det är överheten som bestämmer 

vilken religion som är aktuell, inte gemene man. 

Den nyvalde ärkebiskopen Johannes Magni beskrivs kortfattat senare på samma sida, han 

beskrivs som en lärd, men mycket svag man som inte vågar motsätta sig kungen och därför 

32 J. Bäckman, 1887  Sveriges historia för Folkskolan, sid 44 
33 Nationalencyklopedin, reformationen. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/reformationen 
(hämtad 2017-05-11) 
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flydde till rom. Detta sätt att beskriva motståndare är ett tema genom hela boken, oavsett 

om det är motståndare till reformationen eller om det är danska kungar som ska besegras i 

krig. Att man tillskriver dåliga karaktärsdrag på de “onda” och bra till de “goda” så blir inte 

bara historien lättare att beskriva, utan även ger man legitimitet till ens historieskrivning.  

Riksdagen i Västerås brukar ses som då Sverige officiellt blev ett lutherskt land. Här 

beslutades att prästerna och kyrkan skulle överlåta “överflödig egendom och inkomst” till 

kronan, adeln skulle få mark från kyrkan, samt att “Guds ord skulle rent och oförfalskadt 

predikas”.   
35

Evangeliska läran stadgades nu allt mer och förkunnades med frid och fördragsamhet; ingen led av 

förföljelse för trons skull. De flesta kloster blefvo öde eller förvandlades till hospital. Munkarne och 

nunnorna voro vanligen nöjde att lemna klostren.  
36

Nu talas det om att den evangeliska tron är väl etablerad i Sverige. Återigen menar man att 

inga förföljelser ägde rum, på samma sätt som när Sverige blev kristet, det är samma 

narrativ som används. Att säga att munkar och nunnor var nöjda med hur detta gick till går 

ju att diskutera. 

Ca hundra år efter reformationen i Sverige så har Sverige blivit ett homogent religiöst land, 

dock är det inte samma situation i det Tyskromerska riket på kontinenten. Den tyska 

kejsaren är katolik, men inte alla hans undersåtar och oenighet råder fortfarande mellan de 

två grupperna. Det beskrivs att Europas furstar delas upp i två läger, det protestantiska och 

det katolska och att de båda rustar för krig. 30-åriga kriget utbryter slutligen 1618 i Böhmen 

(dagens tjeckien) för att den tyska kejsaren ville utrota den evangeliska läran i Tyskland och 

återinföra den katolska läran och samtidigt befästa sitt herravälde över hela det tyska riket. 

Katolikerna vinner i början mot protestanterna, besegrar Danskarna och tvingade de till fred. 

Katolikernas övermod ökade och nu besatte kejsarens fältherrar östersjökusten “Faran kom 

såldes allt närmare Sverige”.   Sättet att beskriva situationen på börjar relativt objektivt, 
37

men när själva kriget startar så beskrivs katolikerna som den aggressiva parten. Den tyska 

kejsaren beskrivs som en makthungrig man som använder sig av den katolska läran för att 

35 J. Bäckman, 1887  Sveriges historia för Folkskolan, sid 46 
36 J. Bäckman, 1887  Sveriges historia för Folkskolan, sid 46 
37 J. Bäckman, 1887  Sveriges historia för Folkskolan, sid 70 
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förstärka sin egna ställning. Precis som man beskriver påven och biskoparna tidigare. 

Sveriges inblandning i kriget beskrivs som ett regelrätt försvarskrig, och senare som ett sätt 

att befria de tyska protestanter som förtrycks av den tyska kejsaren. Det beskrivs att att de 

tyska protestanterna bad den svenska kungen. Kungen förklarar att han drar sig för att 

blanda sig in i en sådan stor konflikt i tyskland, men “insåg också de faror, som i synnerhet 

hotade den evangeliska läran.” och därför sammankalla ständerna för att lyfta fram förslaget 

om krig. Enligt boken så höjde ingen sin röst, “det ädla, det storsinnade i sjelfva företaget 

hänryckt alla, och folket offrade sjelvfilligt sina egodelar för den heliga sak, för hvilken deras 

konung var beredd att offra sitt lif”.   
38

Man beskriver här hur den vise kungen fattar ett klokt beslut som alla stånd accepterar 

enhälligt och de lojala undersåtarna offrar allt för sin kung och hans sak. Undersåtarna kan 

till och med tänka sig att gå ut i krig för att försvara den evangeliska (lutherska) läran. Man 

demoniserar här katolikerna, och man menar i hela narrativet kring det 30-åriga kriget att 

försvarar sig mot den katolska makten som försöker kuva och utrota den sanna läran.  

När Kung Gustaf Adolf beger sig till tyskland med sin här såg går han ner det på knä och 

tackar gud för den lyckliga överfarten, detta visar på ännu mer fromheten och den goda 

karaktären den kristna kungen har. Det visar även på att det är ett heligt krig, man kanske 

även kan säga att det visar att gud är med dem. Det skrivs även att katolikerna hade gjort sig 

impopulära genom att utföra vad som kallas grymheter i trakterna.  

Svenskarna däremot var väldigt omtyckta och många lokala furstar och utlänningar följde 

den svenska hären och de furstar som inte gick emot kejsaren gjorde detta då de fruktade 

straff, inte för att de helt enkelt inte sympatiserade med svenskarna.   
39

Nästa sida fortsätter berättelserna om kriget, man berättar berättar om slag, fältherrar och 

självfallet vår hjälte konung Gustav Adolf. Man beskriver hur den hänsynslösa och grymma 

katolska hären plundrar den protestantiska staden Magdeburg, man dödar 30 000 

människor enligt historien. Gustav, som hindrades att undsätta Magdeburg lovade efter 

detta att hämnas de döda och låta fältherren Tilly stå till svars.   
40

38 J. Bäckman, 1887  Sveriges historia för Folkskolan, sid 71 
39  J. Bäckman, 1887  Sveriges historia för Folkskolan, sid 71 
40  J. Bäckman, 1887  Sveriges historia för Folkskolan, sid 72 
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 Här demoniserar man ytterligen katolikerna, och legitimerar det som nu allt mer börjar likna 

ett korståg. I boken verkar man även vara helt oförmögen om att nämna de grymheter som 

den protestantiska sidan genomförde. Sedan märks det att det är viktigt att påpeka att den 

svenska hären var hindrad att undsätta Magdeburg. 

Jag har nu gått igenom mycket om det 30-kriget och hur man porträtterade kampen mot 

katolikerna, och det mesta som återstår är beskrivningar av slag och patriotiska berättelser 

om svenskarnas tapperhet. Även om detta är intressant så är det till en annan uppsats, och 

jag tror att jag har lyft fram tillräckligt med material för att styrka att det fanns en 

demonisering av katolikerna i historieskrivningen här så finns det ett sista stycke jag tänker 

ta upp kring själva kriget. Detta beskriver Kungens död vid slaget vid Lütsen 

 

Under tiden höllo svenskarne bön och sjöngo bland andra psalmen: Förfäras ej, du lilla hopp, den 

konungen själv författat. Sedan Gustaf Adolf vidare anropat Guds bistånd, sade han: Nu frammåt i 

Herrens namn! och tillade: Jesu hjelp mig i dag att strida till ditt heliga namn ära! (...) Så slöt Gustaf 

Adolf sin hjelteban vid 38 års ålder. Han hade offrat sitt lif för andlig och verldslig frihet (...)Hans 

oskrymtade gudsfrukan och obefläckade lefnad förvärfvade honom äfvenledes aktning bland både 

vänner och fiender. Stor var sorgen öfver konungens död ick blott i Sverige, utan ock bland Tysklands 

protestanter”  
41

Man börjar med att beskriva hur svenskarna hade gudstjänst och en psalm, och sjunger en 

psalm skriven av kungen själv. Sättet man beskriver den svenska kungen som näst intill ett 

helgon som dog martyrdöden i kampen mot de otrogna och maktlystna katolikerna. 

Detta narrativ är dock föga förvånande med tanke på de tidigare texterna jag har plockat 

fram. Det som gör det intressantare är att jämföra hur Gustav Adolf jämförs med sin dotter, 

drottning kristina som får tronen efter hans död. 

 

 

Från utlandet inkallade hon flere lärda och vittra män till sitt hof; någre af dem voro dock mindre 

aktningsvärda personer, som ingåfvo henne kallsinnighet mot fosterlandet och den evangeliska läran. 

Men Kristina saknade hjertats godhet samt stadga i tycken och åsigter. Hon hade stor lystnad efter 

41  J. Bäckman, 1887  Sveriges historia för Folkskolan, sid 72 
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beröm och utmärkelse, för att visa sjelfständighet började hon derför allt mindre rätta sig efter 

Oxenstjerna och andra förståndige män. Snart begynte hon slösa med kronogods, adelskap och andra 

vigtiga förmåner, dem hon utdelade icke blott åt förtjente män, utan också åt gunstlingar af föga eller 

inge förtjenst.   
42

Då är frågan, varför beskrivs Kristina i detta negativa ljuset, medans hennes far glorifieras till 

skyarna? Det finns nog flera anledningar, det ena går nog inte att undvika, och det är att hon 

är kvinna. Att vara kvinna och monark under denna period kan inte ha varit enkelt, och att 

ha en kvinna i en ledande position var inte någonting som sågs som fördelaktigt när denna 

text skrevs. Detta är dock lite utanför ämnet, men jag kände att det var viktigt att nämna. 

Dock något som inte är utanför ämnet är religion, och kristina är känd för att hon 

konverterade till den katolska tron, som kommer att tas upp lite senare. Men i texten så ger 

man henne flera negativa egenskaper exempelvis kallsinnighet mot fosterlandet och den 

evangeliska läran, vad vi idag skulle kalla bekräftelsebehov och slösaktighet. Dessa 

egenskaper är typiska egenskaper som tilldelas opålitliga personer, och kan förklara hennes 

kommande svek mot den evangeliska läran. 

Missnöje började uppkomma i landet; drottningen ledsnade allt mer vid regeringen och afsade sig 

slutligen den samma 1654. Kristina reste sedan ur riket, antog den katolska läran, vistades mest i Rom 

och dog ogift år 1689.  
43

 Kristinas senare lefnad. Kristina erhöll af Sverige ett betydligt årsunderhåll; men för sitt slöseri råkade 

hon i Rom ofta i penningsbetryck och nödgades mottaga underhåll af påfvarne, med hvilka hon likväl 

ofta inlät sig i tvister (...) Hennes dagar efter tronafsägelseblefvo icke lyckliga. Visserligen älskade hon 

ännu alltid konster och vetenskaper, men dessa voro ej nog för hennes oroliga ande. Med sina många 

besynnerligheter kunde hon ej heller i främmande land fortfarande bibehålla den aktning, som hon i 

början åtnjutit.   
44

Den här historien måste kunna ses som ett avskräckande exempel på varför man inte ska 

konvertera från den lutherska tron. Man får läsa om hur hon dog ogift, vilket måste varit ett 

riktigt hemskt öde vid denna tid (då boken skrevs), och levde olyckligt. Hennes dåliga 

karaktärsdrag bidrog till ett dåligt levande och pengaproblem, och detta är viktigt att berätta 

i historien. 

42 J. Bäckman, 1887  Sveriges historia för Folkskolan, sid 77 
43 J. Bäckman, 1887  Sveriges historia för Folkskolan, sid 77 
44 J. Bäckman, 1887  Sveriges historia för Folkskolan, sid 78 
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Sist men inte minst så beskriver man Kristinas oroliga ande. Här ser vi ödet hos den som 

överger den evangeliska läran, en orolig ande och ett olyckligt liv. Det är ytterligare 

motivation att hålla sig till den evangeliska tron framför de falska katolska lärorna. 

 

 

Diskussion 

Det första som vi kan konstatera här är att det är tre religioner andra än den lutherska som 

omnämns i texten. Det är den hedniska, eller asatron som den är känd mest som idag, den 

katolska, och i en ynka mening, Islam. 

Islam nämns enbart i en mening, och då är det för att förklara ursprunget till korståg. Islam 

nämns väldigt negativt i den korta meningen måste jag påstå. “Befria det heliga landet från 

de otrogna muhammedanernas välde” måste medges vara ganska negativt. Frågan blir 

snarare varför, man kan ju inte hävda att under slutet av 1800-talet fanns det en anledning 

till att vara orolig för att den svenska befolkningen skulle konvertera till islam i några större 

skaror. Jag tror inte att det finns något medvetet motiv heller till att smutskasta just Islam 

från den skrivandes sida, utan snarare en typ av okunskap och exotifiering. Man kan säkert 

argumentera för att det är ett sätt att smutskasta islam, men jag tror som tidigare sagt att 

det inte finns något större motiv till detta. Då man inte nämner särskilt mycket om konflikten 

i levanten som kallades korstågen, eller något närmare teologiskt om religionen så är det 

svårt att göra en mer djupgående analys på hur Islam tas upp, mer än att de speglas negativt 

och enbart i relation till kristendomen.  

Den religion som kallas hednadomen tas upp frekvent i början, man tar upp ritualer och man 

försöker faktiskt förklara vissa högtider för läsaren. Man tillskriver även mycket av 

vikingarnas mod och tapperhet till den tron vikingarna hade på att få komma till valhalla. Till 

en början omnämns den hedniska tron väldigt positivt, man berör den som om det vore 

någon typ av naturreligion, och som om det var svenskarnas naturstadie att tro på denna 

religion. Jag känner också att det kommer väldigt mycket nationalistiska element när man 

pratar om vikingarnas tro. Man vill tillskriva svensken vissa egenskaper i dess naturtillstånd, 
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bland annat mod och tapperhet, för att sedan när svensken kristnas får egenskaperna av 

godhet, fromhet.  

När kristendomen slutligen kommer till Sverige så är det fredligt ifrån de kristnas håll, de 

kristna utsätter aldrig hedningarna för nåra typ av övergrepp eller våld. Det är snarare 

hedningarna som angriper de kristna och försöker driva ut de ur landet eller regelrätt slå 

ihjäl de kristna. Det är tydligt att man hela tiden legitimerar den nya religionen när man 

berättar historien, inte bara via dess teologiska doktriner utan via dess anhängares 

agerande. Det går att diskutera hur trovärdig den informationen är, men man kan också 

diskutera om det är ett rimligt sätt att argumentera på. Dock måste jag medge att det nog är 

lite som att skjuta sig i foten att genomföra en argumentationsanalys på denna bok och sen 

förvänta sig att den följer ett logiskt mönster. 

Man beskriver den katolska tron som någon typ av proto-kristendom, alltså ett mellanting 

mellan riktig kristendom och den hednadomen man hade tidigare. Alla förståndiga män var 

överens om att, det enda rimliga var att konvertera till den lutherska tron. Senare beskrivs 

lutheranerna som gudsfruktande män, medans katolikerna är vilseledda av korrupta påvar 

och biskopar.  

Ett mönster som jag har upptäckt igenom denna studie är att det verkar finnas någon typ av 

evolutionstema över hur religioner beskrivs. Det Börjar med Hednadomen, för att sen gå 

över till katolicismen och sen slutligen den mest utvecklade formen, lutherdom. I den 

hedniska religionen så finns det många falska gudar som man dyrkar ungefär som man kan 

vänta sig. I den katolska tron så har man nu fått tillskott av Jesus och Gud, men man håller 

fortfarande på med liknande avgudadyrkan som man gjorde när man var hedningar, man 

dyrkar både jungfru Maria och helgonen, alltså någon typ av mellanting. När man slutligen 

har genomgått reformationen så har man kommit till slutprodukten, den rena kristna läran. 

Lutherdom. 

Jag har stött på genom studien tre religioner andra än den lutherska. De tre religioner som 

tas upp, tas upp på olika sätt av olika tydliga anledningar. Den katolska tron är nog den 

religion som smutskastas mest genom boken. Detta har nog att göra med att lutherdomen 

blev en del av den svenska identiteten, och att Sveriges “landsfader” Gustav Vasa var den 
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som ledde reformationen förstärker detta.  

Det som genomsyrar källmaterialet är de tydliga nationalistiska elementen, när kungar fattar 

viktiga beslut är det på grund av kärlek till fosterlandet och fäderneslandets väl, och inte på 

grund av egna intressen. I och med att reformationen tas upp så är detta som tydligast, 

lutherdom infördes i Sverige för Sveriges väl, och den katolska tron var för påvar och 

biskopars väl. Det är också tydligt i och med kristinas konvertering till katolicismen så var 

detta på grund av hennes kalla inställning till fosterlandet. 

Religionen blir en del av vad det är att vara svensk och de som sviker tron blir förrädare som 

inte bryr sig om fosterlandet. Religionen blir ett verktyg, ett verktyg för nationalism. 

Det finns dock flera svagheter i min undersökning, exempelvis så har jag bara genomfört min 

undersökning på en historiebok, hade jag genomfört min studie på flera böcker så hade jag 

kunnat med större säkerhet bekräfta mina teser. Jag har inte heller kunna bekräfta med 

säker statistik i vilken utsträckning boken jag har analyserat användes, jag vet att författaren 

skrev många verk, och att de såldes i stor utsträckning, men just detta exemplar är mer 

okänt. Jag kunde dock inte hitta någon statistik på exakt vilka böcker som användes vart, 

men det är självklart något som man skulle kunna göra om man skulle skriva en större 

uppsats på detta ämne. 

Det finns flertalet religioner som inte nämns i mitt källmaterial. Mitt källmaterial rör enbart 

Svensk historia, så då är det självklart att vissa religiösa läror går bort, exempelvis hinduism 

eller buddhism. Att Judendomen inte nämns kan ha att göra med att denna historia som 

man får stöta på i boken inte är den historia om det svenska folket, utan snarare de svenska 

stormännen. Man nämner kungar, krig och viktiga män med pengar och makt, men aldrig 

pratar man om gemene man. Detta är föga förvånande då denna typ av historieskrivning inte 

hade ännu fallit på modet. Men detta gör att man inte pratar om de judar som bott i landet. 

Det har funnits judar i Sverige sedan 1800-talet  , detta blir ett sätt att förminska judarnas 
45

del av den svenska historien. Att judar har haft en del av den svenska historien är ingenting 

jag tror stämmer överens med författarens syn på det svenska samhället, och det blir något 

väldigt enkelt att ignorera. Något som inte heller tas upp är den ortodoxa, den ortodoxa tron 

45 Judarnas historia i Sverige http://www.judiska-museet.se/judarnas-historia-i-sverige/ hämtat 20017-05-15 
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har haft relativt liten inverkan på Sverige. Dock har den ortodoxa kyrkan haft stor inverkan 

på ett grannland till Sverige, nämligen Ryssland. Svenskarna genomförde flera korståg mot 

det som idag är Ryssland och därför kan man tycka det borde nämnas, men ingenting om 

detta står med. Detta har troligen att göra med att dessa krig slutade som en rad 

misslyckande för svenskarna och därför inte behöver nämnas.  

Något som inte alls tas upp är samerna och deras religion, samerna borde åtminstone 

nämnas någonstans i boken, men nej. Det kan ha att göra med att de anses vara en del av 

historien man inte vill ha kvar, under denna period som när boken skrevs så genomfördes 

det flertalet projekt för att “försvenska” samerna och deras levnadssätt. Det är ett sätt att 

tydligt ta bort en del av den svenska befolkningen, och deras del av historien. Skolboken blir 

alltså igen ett redskap för de styrande att försvenska samerna och ta bort deras del ur 

historien och på sätt göra historien helt “svensk”. 

Sammanfattning 

I den här studien så har jag gått igenom mitt källmaterial, och jag har kommit fram till att det 

är ganska tydligt i källmaterialet att det finns en tydlig agenda bakom boken. Man tar upp en 

historia som passar in i hur man vill att bilden av Sverige ska målas upp för de eleverna som 

läste böckerna. Man skriver även historien på ett sätt som målar upp ett narrativ av goda 

mot onda i många fall, och detta blir väldigt tydligt när man pratar om religioner. 

De religioner man tar upp tar man upp med tydliga motiv, man har en typ av evolutionssyn 

på de svenska religioner. Först den hedniska religionen som tas upp som en typ av 

naturreligion som finns hos svensken om det inte kommer influenser utifrån. Sedan kommer 

den katolska, och den hedniska religionen porträtteras sämre i jämförelse. När den katolska 

tron tar över så är det ett mellanstadium mellan den sanna kristendomen och hedendom, då 

man inte bara ber till gud och jesus, utan även jungfru Maria och helgon. När reformationen 

kommer då blir katolikerna och deras förespråkare demoniserade och presenterade som 

antingen korrupta biskopar eller vilseledda män. Andra religioner nämns inte någonstans i 

boken, utom Islam som nämns i en enda mening, och då i relation till kristendomen.  

Att säga att denna bok är skriven för att kontrollera befolkningen är nog ett ganska givet 
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påstående. Men att säga att man är rädda för att förlora makten till underklassen är ett mer 

överdrivet påstående. Jag vill hävda att man kan mena att denna bok är skriven för att få 

underklassen att dela de värderingar som överklassen hade, vilket man kan säga att man 

lyckades med. De värderingar man hade under denna period kan man helt lugnt säga var 

väldigt influerade av religion, därav finns det anledningar till att även fostra befolkningen i 

ämnet, och samtidigt använda historien för att visa varför andra religioners värderingar var 

fel. 

När den här boken skrivs så är det i ett tidigt skede av den svenska massundervisningen och 

den här boken ett kugghjul i det stora maskineriet att utbilda den svenska befolkningen. När 

man läser boken så blir det tydligt att den här boken inte bara är till för att förmedla 

kunskap, utan rätt kunskap för att skapa det samhälle de styrande ville ha. Det räckte 

uppenbarligen inte att ha särskilda ämnen för kristendomskunskap, utan det behövde även 

influera historieämnet. Historieämnet blir ett verktyg för att förklara varför de förlegna 

religionerna är förlegna, och att den lutherska är den enda sanna, och på så sätt fortsätta att 

hålla lutherdomen obestridd som dominerande religion i landet. 
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