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Sammanfattning 

 

Denna uppsats behandlar lärarkårens nationalism under perioden 1882-1914. Dess syfte är att 

undersöka hur lärarkåren under denna period ansåg att man bäst förmedlade nationell fostran och vad 

denna fostran borde innebära. Med hjälp av den tidigare forskningen på området som ofta behandlar 

skolans roll och funktion inom nationalistisk fostran så har jag tagit mig an att undersöka hur lärarkåren 

själva uttryckt denna sin roll och uppgift genom sitt dåtida fackorgan Svensk Läraretidning. De teorier 

som jag stöder mig på har framförallt presenterats av författarna Eric Hobsbawm och Herbert 

Tingsten. Den förre har beskrivit ingående hur nationalism, patriotism och fosterlandskärlek bildas och 

vad de stöder sig på, den senare har mer ingående beskrivit processen i Sverige och i förhållande till 

skolväsendet. Med hjälp av dessa har jag sedan formulerat två idealtyper av nationalism med vars hjälp 

jag sedan genomfört min undersökning. Dessa två idealtyper är den statsnationella modellen och den 

etnisk-lingvistiska. Den första baserar nationalism utefter en gemenskap byggd på institutioner såsom 

författning, lagar och statsledning medan den senare baserar nationalism på gemensamt språk och 

kulturella traditioner. Det resultat jag kommit fram till är att lärarkåren till viss del baserade sin 

undervisning på den statsnationella modellen men i större utsträckning på den etnisk-lingvistiska. De 

skolämnen som kom att dominera debatten kring fosterländsk fostran var historie- och språkämnena. 

Avslutningsvis kan sägas att den nationalism som förspråkades centrerades kring det gemensamma 

kulturella arvet och förmedlandet av dygder. 

 

Nyckelord: Nationalism, Lärarkåren, Fosterlandskärlek, Statsnationalism, Etnisk-Lingvistisk nationalism  
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Inledning 

Nationalismen som ideologi och idé har ända sedan dess uppkomst under 1800-talet debatterats flitigt 

inom politik, kultur och även utbildning. Den har legat till grund för utformningen av dagens politiska 

förhållanden och har präglat vår historia genom dess främsta avnämare, nationalstaten. 

I dagens samhälle betraktas nationalism som något suspekt av många människor och dess följder 

genom historien har grundligt kartlagts och analyserats. Frågan om nationalism och dess konsekvenser 

är aktuell än idag, inte minst i Sveriges förhållande till EU och andra internationella institutioner. 

Dessutom äger en infekterad debatt rum kring invandring och dess förutsättningar och följderna för 

nationalstaten Sverige, alltså frågan om etnicitet, kultur och språkidentifikation, nu senast uttryckt i en 

hastig formulering av vår migrationsminister Tobias Billström som uttalade sig om ”blonda och 

blåögda”.1 

I skolans värld debatteras idag hur nationalismen som problem skall behandlas och hur eleverna 

skall uppfostras bort ifrån nationalistiska ideal. Ett exempel taget ur gällande läroplan för gymnasiet 

betonar hur alla inom skolan i arbetet med eleverna aktivt skall verka för solidaritet med eftersatta både 

i och utanför vårt land samt medverka till att främja elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och 

ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen.2 Detta sker samtidigt som en viss 

självhävdelse på nationell grund äger rum. Betonandet av Sverige som föredöme i fråga om politisk 

neutralitet och föregångsland i utbyggnaden av välfärdssystem, den svenska modellen, et.c. lever vidare 

och präglar till viss del undervisningen även idag. Alla dessa frågor har en bakgrund i decennierna kring 

sekelskiftet 1900 och den då utformade nationalismen som i hög grad kom att forma svenskarnas 

självbild.      

I min uppsats undersöks hur lärarkåren kring sekelskiftet 1900 ansåg att den bäst kunde förmedla så 

kallad nationell fostran, alltså hur man kunde göra goda medborgare och patrioter av svenska 

skolungdomar. Den här frågan handlar i ett större sammanhang om den då framväxande nationalismen 

i Sverige och resten av västvärlden. Dessutom visar den på de problemformuleringar som ligger till 

grund för hur dagens undervisning utformas, att studera skolämnen ur nationellt perspektiv är 

exempelvis en kvarleva från denna tid. Under 1800-talet och början av 1900-talet växte en ny 

nationalistisk ideologi fram som betonade de enskilda folkens särart och särskilda egenskaper, reella 

eller imaginära, och deras inneboende värde. Nationalismen sågs också som ett viktigt verktyg för 

staten i strävan att skapa lojala medborgare. Skolorna och lärarkåren sågs som ett avgörande led i denna 

                                                 

1 Dagens Nyheter ”De flesta bor inte hos de som är blonda och blåögda”18-03-2013. 
2 SKOLFS 2011:144, avsnitt 2.2 Normer och värden. 
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strävan efter en ny nationell enhet och identitet. Deras roll skulle bli att fostra de nya medborgarna 

genom en undervisning som betonade fosterlandskärlek och dygd.3 

Den nationalism som lärdes ut bestod främst av två varianter: Den statsnationalistiska versionen av 

nationalism betonade lojalitet med staten och den bestående ordningen, den var i teorin oberoende av 

den kultur som omfattades av dess medborgare utan berodde istället av det gemensamma band som 

upprättades mellan stat och folk via lagar och institutioner. Den etnisk-lingvistiska nationalismen 

bestod i motsats till den statsnationalistiska i det gemensamma språk och den kultur som omfattades av 

en grupp människor, den var i teorin oberoende av statsbildningar och berodde istället på gemensamma 

traditioner, ritualer och språk.4 I praktiken var den nationalism som debatterades, praktiserades och 

lärdes ut en kombination av dessa två synsätt 

Genom att undersöka hur lärarkåren, uttryckt genom sin egen facktidning Svensk Läraretidning, 

förhöll sig till nationalismen som ideologi och hur den bäst skulle förmedlas till skolungdomen kan 

ytterligare ett perspektiv på den existerande kunskapen om hur nationalismen formade och formar 

Sverige läggas. Ett perspektiv som jag hoppas kan bidra till den forskning som redan behandlat 

akademikers, ideologers och läroboksförfattares roll i samma ämne.   

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur lärarkåren i Sverige kring sekelskiftet 1900 ansåg 

att man bäst förmedlade nationell fostran och vad denna fostran borde innebära. Jag har valt att 

begränsa min undersökning till åren 1882–1914. Mitt motiv för denna avgränsning ligger dels i mitt 

källäge och dels i den historiska utvecklingen i samhället i stort, där nationalismen som ideologi 

upplevde ett stort inflytande på samtiden. Min undersökningsperiods startpunkt förläggs till 1882 

eftersom att den tidsskrift som jag använder som källa kom ut med sitt första nummer i december 1881 

och därefter gavs ut veckovis ända fram till 1933, då den bytte namn. Dessutom är det en tidpunkt då 

många andra ideologier och rörelser med bäring på nationalismen börjar inverka på 

samhällsutvecklingen och i sin tur påverkade nationalismens utrymme och roll. Jag har valt att avsluta 

undersökningsperioden år 1914, eftersom att utbrottet av första världskriget kom att innebära ett brott i 

hur samhället såg på nationalismen som ideologi och ett avgörande av många av de ideologiskt 

motiverade strider som nationalismen utgjorde en del av. 

För att uppnå detta syftet har jag formulerat tre frågeställningar: 

1. Vilken typ av nationalism förespråkades av folkskolelärarna? 

2. Inom vilka ämnen diskuterade folkskolelärarna nationalistiska budskap? 

                                                 

33 Tingsten s.102 ff 
4 Hobsbawm s. 64 ff 



5 

 

3. Hur såg innehållet ut i folkskolelärarnas nationalism? 

Forskningsöversikt 

Tidigare forskning kring hur nationalismen förmedlades av lärarkåren inom folkskolan och andra 

skolformer har mest handlat om förordningar och läroböcker, såvitt jag känner till är jag den förste som 

skriver utifrån detta material och denna specifika frågeställning. Många studier har dock gjorts om 

skolväsendets funktion för nationalismen och dess spridning bland befolkningen. Jag har använt mig av 

ett flertal av dessa. 

Henrik Edgren har skrivit ”Läsebok för folkskolan – En nationell och nordisk medborgerlig kanon 

för det sena 1800-talet”, en artikel publicerad i föreningen för svensk undervisningshistorias tidsskrift 

Vägval i skolans historia nr. 2 2009. I denna artikel redovisar författaren debatten kring en litterär kanon 

och dess betydelse för skolundervisningen. Dåtidens debattörer, politiker, ideologer och intelligentsia 

visas här intressera sig för en svensk litterär kanon som ett medel att uppnå nationalistiskt medvetande 

och fostran (se vidare under avsnittet Teori nedan). Dessutom framhålls här tydligt kristendomens 

viktiga roll i undervisningen och dess roll som förmedlande länk till äldre tiders samhälle. 

Ulf Zander skriver i sin uppsats ”Att legitimera och bli legitimerat: Historieämnet förr och nu i 

Sverige och annorstädes”, i antologin Historiedidaktiska utmaningar (1998), om hur nationalismens 

förespråkare kom att betona historieämnet men också språkundervisningen som de främsta verktygen 

för att inom skolan förmedla en fosterländsk syn till eleverna. Han ger också en upplysande beskrivning 

av hur debatten inom skolpolitiken kom att anknyta till just fosterlandskärlekens form och funktion 

som argument för andra ståndpunkter. Vidare går författaren igenom hur fokus i den officiella synen på 

vad fosterlandskärlek innebär förskjuts ifrån en betoning på gud och kyrkan till staten genom en 

fortlöpande sekularisering i samhället. Denna sekularisering innebar också att fokus inom skolan 

skiftades ifrån kristendomslära till historia och språk såsom de viktigaste ämnena för att förmedla en 

mer sekulär variant av nationalismen. Zander skildrar den statsidealistiska historieskrivningen och dess 

uttalade syften att fostra sina studenter i nationell patriotisk anda, en historiesyn som kom att utmanas 

alltmer under 1900-talets första decennier, men under min undersökningsperiod inskränkte sig dessa 

utmanande tendenser till den högre akademin. 

Samme Zander har i sin bok Fornstora dagar, moderna tider (2001) undersökt det ideologiska 

historiebruket i Sverige från 1880-talet och fram genom hela 1900-talet. Han diskuterar bland annat hur 

den akademiska eliten kring sekelskiftet 1900 betraktade nationalismens roll i framförallt historieämnet 

men även andra ämnen. För min undersökning har jag använt mig av författarens studie av just det 

ideologiska inslaget i undervisningen kring sekelskiftet och dess värderande och normerande 

historieskrivning. 
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Den forskning som jag här redovisar har främst inriktat sig på den nationalism som debatterades och 

propagerades för inom akademin och politiken, i dagstidningar och offentlighet. Jag har i min 

undersökning sökt komplettera denna forskning genom att ställa mina frågor till en källa baserad på de 

som faktiskt hade att praktisera den undervisning som alla dessa debatter och denna propaganda 

handlade om. På så sätt syftar jag till att fördjupa och bredda den kunskap som finns om hur 

nationalismen formade samtiden och hur den inverkade på de stridsfrågor som engagerade samhället i 

övrigt genom att vidga perspektivet till att omfatta även lärarkårens syn på undervisningen och dess 

nationalistiska innehåll såsom den uttrycktes i det egna fackorganet. 

Teori och historisk bakgrund 

Nationalismen i västvärlden 

Nationalismen sådan som den betraktas idag är i allt väsentligt en modern produkt. Den har vuxit fram 

efter den franska revolutionen och är ett resultat av en strävan att legitimera stater och deras styrelse på 

annan grund än kungaväldet av guds nåde.5 Den har sina filosofiska och kulturella rötter i framförallt 

1700-talets Europa och bygger på att definiera olika folk som kulturellt och/eller etniskt sammanhållna. 

Dessa kopplas sedan oftast samman med en stat eller en strävan efter att skapa en stat för det egna 

folket, så kallade nationalstater. 

En artskillnad i nationalism finns alltså mellan så kallad statsnationalism och etnisk-kulturell 

nationalism.6 Den förra är bruket att koppla samman nationalism med medborgarskap och lojalitet till 

en stat medan den senare är att definiera sig efter språklig och etnisk samhörighet. 

Den etnisk-lingvistiska nationalismen är den form av nationalism ur vilken senare chauvinism, 

imperialism och nationalistisk expansionism uppkom. Den definierar nationell tillhörighet med språk 

och kulturell bakgrund, något som gör den exkluderande på ett annat sätt än statsnationalismen, som ju 

i grunden kommer närmare universalistiska ideal som medborgerliga fri- och rättigheter, då dess enda 

krav egentligen är lojalitet mot nationalstaten. Statsnationalismens klassiska exempel är den som 

uppstod i USA och Frankrike efter deras respektive revolutioner. Den står inte i motsats till statens 

intressen, eftersom den betonar lojalitet med staten som en förutsättning för medborgarskapet och 

nationalstatens intresse som överordnat individens. Plikten att verka för samhällets bästa genom 

lojalitet och lydnad gentemot myndigheter och auktoriteter skapar i sig inga problem för den etablerade 

eliten inom en stat, det är först när nationalismen fylls med sitt etnisk-lingvistiska innehåll som 

problemen uppstår.  Att definiera ett folk utefter språk och kultur är ett försök att särskilja människor 

                                                 

5 Hobsbawm, s. 113. 
6 Hobsbawm, s. 123. 
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genom att använda det för dem unika, språket och i viss mån kulturen, som identifikation. Med hjälp av 

språket kan man markera gemenskap med ett upplevt folk och dess kultur.7 

Vad nationalismen gör med denna språkidentifikation är att den tar ett språk som redan existerar 

och standardiserar det, gör det till ett kriterium för att tillhöra en folklig gemenskap och sedan, i 

förlängningen, sätter likhetstecken mellan folk och stat. Vi har då uppnått 1800-talets nationalstat. 

Denna stat existerar nu på andra villkor än tidigare statsbildningar, genom att definiera människors 

tillhörighet utifrån språk och kultur så får man automatiskt en exkluderande effekt gentemot alla de 

invånare som inte delar kulturen och språket ifråga. Nationen, folket, är överordnad staten och den 

senare existerar på den förras villkor.   

Tanken att människor med gemensamt språk och gemensamma traditioner utgör ett folk, som 

dessutom har rätt till en egen stat, har ofta hamnat i direkt motsättning till etablerade stater och eliters 

intressen. Under den period som min uppsats behandlar är det mest berömda exemplet på en 

söndrande nationalism det Habsburgska väldet – det vill säga Österrike-Ungern. Denna i grunden 

dynastiska stat hade att hantera ett drygt dussin olika folk enligt ovanstående definition, och den 

överlevde inte heller det första världskrigets tryck på de existerande förhållandena. I Sverige däremot så 

hade vi då en befolkning som var ännu mer homogen vad avser kultur och språk än i dag, vilket 

innebar att i vårt land så kunde nationalismen även i sin etnisk-lingvistiska form tjäna statens intressen. 

Det stora undantaget var förstås unionen med Norge vilken också kom att upplösas 1905, kanske mest 

på grund av den starka norska etnisk-lingvistiska nationalismen. 

Några av de främsta instrumenten för att sprida den nya nationalistiska ideologin var i alla länder 

folkskolan och armén. Med hjälp av ett standardiserat skriftspråk kunde den moderna staten utbilda 

och använda sig av ett aldrig tidigare skådat antal byråkrater och administratörer8 för att styra och 

utveckla den förvaltning som efter revolutionserans och napoleonkrigens massmobiliseringar och 

nationella krigsinsatser visat sig nödvändig för dess överlevnad. Med hjälp av allmän värnplikt gjordes 

samtidigt alla män tillgängliga för statens försvar. I bägge fallen krävdes ett gemensamt språk för att 

försvar och förvaltning skulle kunna fungera som en enhet på det nationella planet, alltså för att de 

skulle kunna svetsa samman människor från vitt skilda landsdelar till fungerande institutioner. Den 

grundläggande undervisningen i språk, matematik, historia och i viss mån geografi kom därför att under 

1800-talets lopp omfatta nästa alla barn i den utvecklade västvärlden. En bieffekt, önskvärd eller icke, 

var att invånarna med hjälp av detta instrument, språket, och dessa institutioner, utvecklade en upplevd 

gemenskap som staten tvingades att förhålla sig till. Sverige var i det här avseendet ett föregångsland 

där den statliga och kommunala utbyggnaden av allmän skolgång inleddes redan 1842 genom att lokala 

                                                 

7Hobsbawm, sid. 123 ff. 
8Hobsbawm, sid. 108f. 
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myndigheter ålades att upprätta skolor för barn mellan 7 och 14 år. På samma sätt kom under 1800-

talets lopp den allmänna värnplikten att byggas ut till att omfatta nästan alla unga män, i Sverige var den 

allmänna värnplikten fullt utbyggd år 1902.9 I bägge fallen placerades medborgarna i en nationell 

institution där staten kontrollerade den information som de unga medborgarna tog del av, ett ypperligt 

tillfälle att inpränta fosterlandskärlek och dygd sett ur statens perspektiv. På grund av Sveriges 

homogenitet förblev alltså användandet av ett nationalistiskt förhållningssätt i skolundervisningen 

relativt okontroversiellt. 

Utvecklingen i Sverige 

För att skolan skulle kunna fylla denna roll som folkets väg till fosterlandskärlek och dygd användes 

främst två ämnen, historie- och språkundervisning. Herbert Tingsten beskriver hur den nya 

skolförordningen av år 1905 ålade skolan att genom historieundervisning väcka och stärka 

fosterlandskärleken,10 noteras bör att även bruket av ett vårdat modersmål nämns i sammanhanget. 

Dessutom lyckades dåtidens ideologer beskriva hur skolan har till uppgift att vara objektiv i sin 

undervisning i historia, vilket förväntades rendera goda och dygdiga patrioter.11 För oss i nutid kan det 

tyckas motsägelsefullt att hävda en viss historisk modell, i detta fall den patriotiska, och ändå ta sig för 

att kräva objektivitet i undervisningen. För dåtiden fanns knappast motsättningen mellan objektivitet 

och denna patriotisk-religiösa världsåskådning, historien hade en sanning och det gällde att visa denna 

på ett tydligt sätt så att inte eleverna blev förvirrade och/eller anammade oönskade ideologier som 

pacifism, internationalism och socialism. C.T. Odhners lärobok för folkskolan var under lång tid, större 

delen av min undersökningsperiod, den dominerande läroboken i historia. I denna betonar författaren 

hur fäderneslandets historia 

”är för oss den viktigaste och käraste, ty hon lär oss, huru våra förfäder i forna tider levat och verkat, 

kämpat och lidit, vilka prövningar de genomgått, och vad stort de uträttat, samt huru det blivit vad det nu 

är.”12 

Det här citatet belyser tydligt hur historieundervisningen sågs som ett verktyg att inpränta patriotism i 

eleverna. Däremot bör betonas att det som idag uppfattas som förhärligande och överdrivet faktiskt 

kom att minska till förmån för något mer prosaiska och sakliga beskrivningar av historien. Som Zander 

visar så handlar det stora brottet i det här avseendet här, som i mycket annat, egentligen om tiden före 

och efter första världskriget.13 De här målen med undervisningen kom att gälla i stort sett oförändrade 

                                                 

9 Tingsten, s. 276 ff 
10 Tingsten, s. 123. 
11 Tingsten, s. 122 
12 Odhner citerad i Tingsten, s. 128. 
13 Zander 1998, s. 47 ff. 
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under hela den period som min undersökning täcker, däremot så betonades olika delar i olika hög grad 

över tid. Betoningen på lojalitet mot den bestående ordningen kom att öka i takt med att utmaningarna 

emot densamma ökade. 

Ingen ideologi eller rörelse existerar i ett vakuum och nationalismens utveckling i Sverige påverkades 

självklart av dåtidens stora frågor och strider, både inom landet och i en vidare värld. De frågor som 

berörde nationalismen i Sverige var många och hade dels att göra med att nationalismen som ideologi 

spreds över hela västvärlden, vilket fick återverkningar i Sverige, dels så inverkade dagspolitiken på hur 

nationalismen kom att användas och definieras. De aktuella frågorna som politiken handlade om var på 

det större planet den framväxande arbetarrörelsen och den ökande demokratiseringen som tog sig 

uttryck i den pågående rösträttskampen. I försvarsfrågan användes nationalistiska argument av alla 

inblandade hela tiden. Nationalismen som ideologi var också åberopad i den utrikespolitiska debatten, 

här handlade det om den skandinavistiska rörelsen och de diverse samarbeten som uppstod kring denna 

ideologi bland olika nordiska organisationer. Dessutom var frågan om den nationella identiteten i 

högsta grad närvarande i de vid sekelskiftet 1900 pågående enhetskampanjerna i Tyskland och Ryssland 

som syftade till att göra goda tyskar respektive ryssar av danska och finska minoriteter.14 

Industrialiseringen av Sverige tog fart under 1880-talet i och med utbyggnaden av sågverksnäringen, 

järnindustrin, verkstadsindustrin och något senare de så kallade ”snilleindustrierna”.15 De ekonomiska 

och sociala konsekvenserna var omfattande och under hela undersökningsperioden fortsatte 

industrialiseringen och urbaniseringen i en aldrig tidigare skådad omfattning. En av de konsekvenser 

som följde av denna snabba utveckling var att de sociala strukturer som grundades i bondesamhället 

slogs sönder, rotlösa människor i nya miljöer sökte efter nya sociala sammanhang och ett sådant 

sammanhang erbjöds av den framväxande arbetarrörelsen, ett annat alternativt sätt att ordna sin 

världsbild erbjöds genom nationalismen som av eliten sågs som ett möjligt medel för att motverka 

socialism och arbetarrörelsens försök att utmana den bestående ordningen.16 

De ännu idag dominerande politiska ideologierna konservatism, liberalism och socialism hade vid 

slutet av min undersökningsperiod formats till breda politiska rörelser som representerades av 

organiserade partier i riksdagen. Så var inte fallet i början av perioden, på 1880-talet formades däremot 

en livskraftig arbetarrörelse i Sverige och organiserades politiskt genom fackliga organisationer och från 

1889 i Sveriges socialdemokratiska arbetareparti. Liberalerna i sin tur slog sig 1900 samman i Liberala 

samlingspartiet som representerade dem i riksdagen. De konservativa representerades under perioden 

främst av Lantmannapartiet, som i diverse former och under olika namn dominerade riksdagen fram till 

att allmän rösträtt infördes. 

                                                 

14 Hobsbawm, s. 129 & 140 
15 Magnusson, s. 314 ff. 
16 Hobsbawm, s. 110-111 
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Demokratiseringen var en av tidens stora stridsfrågor och även här spelade nationalismen en roll. 

Allmän rösträtt infördes i Sverige först 1921 men under hela undersökningsperioden fördes en intensiv 

kamp för att utvidga den. I denna kamp blev nationalismen ett slagträ att användas av de konservativa i 

deras försök att undertrycka oppositionen. De konservativas bruk av nationalistisk retorik spillde även 

över i försvarsfrågan men både här och i rösträttskampen användes nationalistiska argument även av 

oppositionen som bestod av både liberaler och socialister. Kortfattat kan de konservativas argument 

sägas ha gått ut på att det i någon mening är medborgarnas plikt att sträva efter nationens bästa genom 

att visa lojalitet, implicit att det är förräderi att opponera sig mot de styrandes politik. Oppositionen 

argumenterade å sin sida för att de medborgare som absolut borde kämpa för landets bästa hade en 

rättighet att få sina röster hörda när de erbjöd sina liv och pengar i nationens tjänst. 

Uppkomsten av en organiserad arbetarrörelse samt den alltmer intensiva kampen för allmän och lika 

rösträtt gjorde att skolans roll som indoktrineringsverktyg för den etablerade eliten kom att förstärkas i 

jämförelse med andra institutioner i samhället. Detta tog sig uttryck i en ökande partiskhet i politiska 

frågor och beskrivningen av skeenden och händelser i närtid. Särskilt unionsupplösningen hanterades 

relativt hysteriskt under årtiondet som följde direkt efter 1905.17 Även försvarsfrågan gav tillfälle till 

partiskhet, debatten om försvarets styrka och roll, samt inte minst dess kostnader kom att delvis föras 

med nationalistiska argument. Kopplingen mellan den konservativa politiska ordningen och 

nationalismen blev här tydlig i argumentationen om försvarsvänlig hållning som lojalitet mot staten och 

motsatsen, det vill säga ett motstånd mot en försvarsvänlig politik, som i någon mån illojalt, om ändock 

inte alltid landsförrädiskt.18 

Beskrivningen av socialismen och dess olika uttrycksformer hanterades inom nationalistisk retorik av 

de konservativa som ett uttryck för en beklaglig nationell splittring som måste motverkas, dels för att 

inte landet skulle försvagas mot yttre fiender genom att ”partisinnet” sattes före landets bästa, dels för 

att inte nationens karaktär skulle fördärvas genom införandet av ogudaktig socialism och 

internationalism. I skolböckerna blir denna retorik tydlig, inte minst i beskrivningen av Pariskommunen 

1871 där kommunarderna ansågs vilja störta allt vad lag och ordning hette. 19  Läroboksförfattaren J.R. 

Pallin skriver: 

 ”Strävanden framträda, som gå ut på att våldsamt och obetänkt grunda nya förhållanden i samhället, och 

som därför ej endast störa dettas naturliga utveckling, utan hota att undergräva grundvalarna, varpå vårt 

samhällsliv vilar. Vi erinra särskilt om den bekanta ”Internationale”. Arbetarnas ställning till arbetsgivarna, 

de egendomslösas till de egendomsägande är den viktigaste bland de samhällsfrågor, som vänta en 

tidsenlig lösning” 20   

                                                 

17 Tingsten s. 180 
18 Tingsten s. 175-186 
19 Tingsten, s. 181. 
20 Pallin i Tingsten, s. 182. 
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Detta citat illustrerar en konservativ syn på hur den nationella sammanhållningen hotades av både 

revolutionär omstörtning och landsförräderi ifrån socialismen. Detta sätt att beskriva socialism och 

förhålla sig till densamma avtog i takt med att socialisterna organiserade sig politiskt 

(Socialdemokraterna 1889, LO 1898) och deltog i det dagliga politiska arbetet, men ännu vid slutet av 

min undersökningsperiod kunde socialismen behandlas osakligt.      

Nationalismens idealtyper 

Jag har under teoriarbetet identifierat två stycken typer av nationalism som utgår ifrån olika grunder och 

presenterar olika ideal: 

Den ena är statsnationalismen med dess betoning på medborgarskapet och förhållandet mellan 

staten och dess invånare. Kraven på lojalitet mellan staten och medborgarna såsom uttryckt i 

skyldigheter och rättigheter, i bägge riktningarna, och maningen till nationell kamp och förkovran för 

det gemensamma bästa i statens hägn är det som definierar statsnationalismen.   

Den andra är den etnisk-lingvistiska nationalismen, folklig nationalism, som utgår ifrån språket och 

kulturen istället för staten. Den definierar medlemskap efter vilket språk man talar och vilka kulturella 

praktiker man utövar. Dess ideal är att värna det sålunda definierade folket emot yttre hot samt att 

stärka och bevara gemenskapens kraft och ursprunglighet. 

  Att själva begreppet nationalism, oavsett om den definieras som statsnationalism, etnisk-lingvistisk 

nationalism eller en kombination av de båda, etableras innebär i och för sig inte att begreppets innehåll 

förblir okontroversiellt. Det första syftet med nationalism har ju som bekant varit att erbjuda en 

ideologisk grund för inre sammanhållning. Oavsett om denna sammanhållning sedan utspelar sig i ett 

statssamhälle eller en nationell gemenskap utan stat, såsom ibland varit fallet i multinationella 

statsbildningar, så räcker den i sig inte till för att avgöra andra politiska och ideologiska stridsfrågor utan 

måste fyllas med ett innehåll. Detta gjorde att nationalismen som ideologi kom att utgöra ett slagfält för 

diverse olika politiska och ideologiska rörelser som kämpade om rätten att definiera vad nationalismen i 

just det egna landet skulle innebära. 

I Sverige så pågick denna kamp under hela undersökningsperioden och kom att föras mellan alla de 

större politiska ideologierna, liberalism, konservatism, socialism, och deras representanter i form av 

politiska partier, liksom även av de nya folkrörelserna, exempelvis nykterhetsrörelsen och 

folkhögskolorna.21 På lärarna ankom alltså ofta att ta ställning i dessa aktuella frågor när man hade att 

lära ut ett nationalistiskt ideal. 

För de som propagerade för och omfattade en kulturell nationalism så intog ofta språket en 

särställning. Genom införandet av allmän skolgång hade ju landets invånare nu tillgång till ett 

                                                 

21 Edquist, s. 17f. 
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gemensamt standardiserat språk som var det självklara redskapet för att förmedla en fosterländsk 

kultur. Inte minst genom att förmedla kulturella traditioner, genuina eller uppfunna, och litteratur som 

syftar till en sådan indoktrinering.22 

Slutligen måste omnämnas arvet från äldre tiders statsbärande ideologi, kristendomen. 

Kristendomslära och gudfruktan sågs som en integral del i alla former av undervisning och en självklar 

del av nationalismen.23 Det kristna inslaget förblev i stora drag oomtvistat under min 

undersökningsperiod, även om det betonades mindre starkt i slutet av perioden än i dess början. 

Det läromaterial som lärarna hade att använda sig av i sin undervisning betonade kraftigt vikten av 

en fosterländsk uppfostran. Detta gäller i högsta grad det då dominerande verket Läsebok för folkskolan 

som i dussintals upplagor gavs ut från den första 1868 ända in på 1940-talet. Även om staten inte direkt 

sanktionerade eller censurerade enskilda verk så var just denna bok, tillkommen delvis genom statlig 

inblandning i finansiering och redigering24, den mer eller mindre officiella versionen av både litterära 

studier och historieskrivning. För lärarna blev den alltså det främsta verktyget när det gällde att 

förmedla nationalismen som ideal. De medel som skolan hade till sitt förfogande för att fostra sina 

elever till goda patrioter och medborgare bestod förutom skolböckerna så klart av lärarna själva. Dessa 

hade att använda sig av sin tid i klassrummet för denna uppgift, men vilka ämnen lämpade sig bäst? 

Den konsensus som kom att utvecklas under 1800-talets lopp var att historieämnet lämpade sig särskilt 

väl för detta syfte, i sammanhanget bör nämnas att geografi och historia fram till 1905 studerades som 

ett gemensamt ämne. Ett belysande citat förtjänas här att tas upp för att visa hur akademikerna, alltså de 

som själva ansåg sig ha ansvaret för hur ämnena definierades och användes, betraktade ämnets roll. Det 

yttrades att historia 

”är icke uteslutande att lära barnen något; den är framförallt att lära barnen älska något. Endast så 

underhålles och nybildas det gemensamma känslolif, som av växande generationer och stridande 

samhällsklasser skapar ett folk, och som näres af de båda väldiga reala faktorer, hvaraf vår skenbart än så 

rotlösa nutidstillvaro i sin djupaste grund är beroende: vårt lands natur och vårt folks historia. 

Undervisningens uppgift är sålunda i sista hand icke bara att lära barnen Karl den tolftes dödsår eller den 

sammanlagda arealen af våra barrskogar, utan att väcka, odla och berika de känslor, som Karl den tolftes 

tragiskt heroiska gestalt och den högtidligt susande furuskogen inge den svenska folksjälen – låt vara att 

denna folksjäl ter sig på skiftande eller rent af stridigt sätt i olika individuella medvetanden, liksom alla 

andra stora och objektiva idéer.”25 

Förvisso är det en litteraturhistoriker som här uttalar sig, men hans citat kan ändå sägas vara 

representativt för det absoluta flertalet av de samtida akademikerna. 

Även språkundervisningen kom att betraktas som lämplig för att undervisa eleverna i en patriotisk 

anda genom användandet av lämplig fosterländsk litteratur. Den etnisk-lingvistiska nationalismen 

                                                 

22 Hobsbawm, s. 126 ff. 
23 Edgren 2009. 
24 Edgren 2009. 
25 Böök citerad i Zander 2001, sid. 81f. 
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betonade ju som bekant språkets roll och traditionernas värde, ett ideal som tog sig uttryck i 

språkundervisningen och undervisningen i litteratur. 

Metod  

Här kommer jag att presentera min metod för hur jag har hittat mitt material och hur jag skall svara på 

mina frågeställningar. 

Min källa till empiri har varit Svensk Läraretidning årgångarna 1882–1914. Denna facktidning utgavs 

veckovis från och med den 12:e december 1881 och vidare genom hela min undersökningsperiod. Dess 

bästa värde som källa för min undersökning ligger i att den väldigt ofta refererade de debatter och 

föredrag som hölls i landets många folkskolärareföreningar. Många av de inlägg i debatten som jag 

funnit är hämtade ifrån dessa tillställningar. Dessutom tillkommer många reportage ifrån tillställningar 

som visar samhällets olika ceremonier kring nationalism och skolans roll i dem. Jag är medveten om att 

min källa inte är uttömmande vad gäller ämnet och att de frågor som debatterades i Svensk Läraretidning 

även fördes i andra fora, inte minst dagspressen och riksdagen, men eftersom denna tidning var det 

officiella organet för Sveriges allmänna folkskollärareförening så kan källan ändå anses ha tillräcklig 

validitet för att besvara mina frågeställningar. Jag har haft tillgång till årgångsvolymer av tidningen med 

ett utmärkt register. I detta register har jag sökt efter de ämnen och frågor som jag anser berör mitt 

ämne och mina frågeställningar. Eftersom att varje års samlade utgivning utgör tusentals sidor så har jag 

inte inom ramen för det här arbetet kunnat läsa dem alla men jag har ändå funnit ett i mitt tycke 

tillräckligt brett urval över tillräckligt lång tid för att kunna ge ett tillförlitligt svar på mina frågor. 

Här följer en rekapitulation av mina frågeställningar och en förklaring av den metod som jag 

använder mig av för att besvara dem. 

 

Vilken typ av nationalism förespråkades av lärarna? 

 

För att kunna svara på min första frågeställning har jag valt att använda mig av två olika idealtyper av 

nationalism som jag har definierat i teoriavsnittet, statsnationalism respektive etnisk-lingvistisk 

nationalism. De texter som jag har hittat i min undersökning kommer jag att jämföra med mina 

idealtyper för att se vilken, om någon, av dessa som texten förordar, det vill säga ifall det i texten finns 

argument eller resonemang som passar in i endera idealtypen eller båda två. 

 

Inom vilka ämnen diskuterade lärarna nationalistiska budskap? 

   

För att besvara denna frågeställning har jag valt att kategorisera min empiri i följande fem kategorier: 
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1. Historieämnet: De texter som behandlar historieundervisningen och historiens betydelse i 

allmänhet. 

2. Språkämnet: De texter som behandlar språkundervisningen och språkets betydelse 

3. Politiska ideologier och stridsfrågor: De texter som handlar om samtida ideologiska och politiska 

stridsfrågor. 

4. Allmän nationalism: De texter som inte passar in i de ovanstående kategorierna och som inte 

behandlar skolämnen 

5. Övriga skolämnen: De texter som behandlar undervisning av andra ämnen än historia och språk.

  

Med hjälp av dessa kategorier kommer jag sedan att visa på de olika argument och fokus som 

förespråkades av lärarkåren i Svensk Läraretidning i deras diskussion om nationalism. Jag har valt att göra 

denna kategorisering för att den presenterar mitt material på ett överskådligt sätt samt visar hur 

debatten koncentrerades kring vissa skolämnen och att dessa intog en mer framträdande position än 

övriga skolämnen. 

 

Hur såg innehållet ut i folkskolelärarnas nationalism? 

 

För att svara på denna fråga kommer jag att fokusera på de texter som behandlar hur nationalismen bör 

läras ut, alltså de texter där lärarna själva diskuterar vilka metoder och ämnen som lämpar sig bäst för 

att lära ut fosterlandskärlek samt de texter som beskriver de egenskaper och mål som eftersträvas. 

När alla frågor har besvarats kommer jag att analysera mina svar i ett diskussionsavsnitt och försöka 

förklara mina resultat med utgångspunkt i teoriavsnittet.   

Jag har i mitt arbete valt att använda mig av en textanalytisk metod, genom att läsa och tolka de 

texter jag hittar utifrån en samtida kontext och samtida värderingar så kan jag relatera dem på ett 

korrekt sätt till mina frågor.i Genom att bortse ifrån att texter idag kan uppfattas som felaktiga eller 

tendentiösa så hoppas jag kunna komma närmare de synsätt som styrde dåtidens aktörer och därmed 

ett bättre resultat.    

Eftersom jag använder en textanalytisk metod faller det sig naturligt att också göra en kvalitativ 

studie. Att kategorisera texterna för en statistisk undersökning är inte särskilt givande då jag är ute efter 

att analysera argumentationen och inte deras frekvens. Därför har jag valt att i min undersökning 

redovisa exempel på olika argument som tillsammans ger en bild av hur lärarkåren argumenterade i 

Svensk Läraretidning. 
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Redovisning av empiri 

Jag kommer i detta avsnitt att redovisa mina resultat med belysande exempel utgående från en 

frågeställning i taget, med frågorna som avsnittsrubriker. 

Vilken typ av nationalism förespråkades av lärarna? 

Jag har för att besvara frågan om vilken typ av nationalism som förspråkades av lärarna valt att använda 

mig av två idealtyper, den statsnationalistiska respektive den etnisk-lingvistiska. 

Statsnationalism 

Lärarkårens syn på statens roll och vikt för fosterlandskärleken tog sig tydligast uttryck inom 

historieämnet. Den uttalade identifikationen med staten är relativt sällsynt medan nationen ofta får stå 

som ideal för fosterlandskärleken. Ren statsnationalism tycks bland lärarkåren vara en ickefråga 

eftersom att den förutsätter en åtskillnad mellan nationen grundad på lagar och ideal och nationen 

grundad på språk och traditioner. Denna distinktion var, såvitt jag funnit, aldrig aktuell i debatten om 

nationalismens innebörd i Svensk Läraretidning. Den statsnationella formen av nationalism uttrycks 

istället främst genom historieämnets betoning på gemensamma lagar och delade mödor inom rikets 

hägn. Sveriges rikes historia får utgöra en grund för det svenska folkets självidentifikation och ett sätt 

att förklara en svensk nationalkaraktär.26 Tanken att Sveriges lagar och institutioner, eller ens dess 

därigenom uttryckta ideal, i sig är en tillräcklig grund för Sverige som nation tycks inte förespråkas av 

någon. 

Statsnationalismens ideal kommer istället i dagen när medborgerliga dygder beskrivs. Samhällsanda, 

flit och självuppoffring är de ideal som förmedlas och de sätts ofta i samband med staten roll i 

medborgarnas liv, inte minst i samband med värnplikten.27 

Inslagen av lojalitet mot staten såsom kriterium för äkta fosterlandskärlek uttrycks istället i samband 

med konflikter inom politiska frågor, både skol- och allmänpolitiska. 

                                                 

26 Svensk Läraretidning årg. 1903, sid. 228, Svensk Läraretidning årg. 1904, sid. 90. 
27 Svensk Läraretidning årg. 1906, sid. 576, Svensk Läraretidning årg. 1895, sid. 89, Svensk Läraretidning årg. 1909, 

sid. 74. 
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Etnisk-lingvistisk nationalism 

Den etnisk-lingvistiska synen på nationalism var den klart dominerande i Svensk Läraretidning. 

Identifikationen av en nationalkaraktär och en folklig gemenskap på språklig grund sågs av flertalet 

skribenter som några av de viktigaste kriterierna för medlemskap i nationen Sverige. Det finns i 

texterna en tendens att betrakta just språket som en av de viktigaste delarna i nationens existens.28 

Utöver det så kan man åter koppla till nationalkaraktären och de drag som beskrivs som typiska för en 

svensk, det etniska inslaget i nationalismen. Symboler som nationaldräkt och nationalsång spelar också 

en roll i lärarnas beskrivning av fosterlandskärlek.29 

Litteratur och sagor intar en särställning när det gäller att beskriva vad fosterlandskärleken innebär 

för lärarna, folksagor och stora författare utpekas som bärare av ett gemensamt kulturarv som tjänar 

som förebild och källa till stolthet för skolungdomen och framhålls som en dyrbar skatt som 

folket/nationen är satt att gemensamt vårda.30 

Vilken typ av nationalism förespråkades då av lärarna? Den etnisk-lingvistiska nationalismen väger 

över då den är tydligare och oftare representerad i de texter jag funnit. Kopplingen mellan språk och 

nationalitet är mycket tydligare i dessa texter än kopplingen mellan lagar och medborgarskap och 

nationalitet är. Den etnisk-lingvistiska nationalism som praktiserades av lärarna kommer alltså mycket 

nära den idealtyp som jag presenterade i teoriavsnittet. I den måtto statsnationalistiska tankar uttrycks 

är det dock alltid sammanblandat med argument ur den etnisk-lingvistiska modellen. Svaret på frågan 

blir alltså att den etnisk-lingvistiska nationalismen är den som i första hand förespråkas av lärarna och 

att de i andra hand tillgriper en hybridmodell som omfattar delar av både statsnationalism och etnisk-

lingvistisk dito.   

Inom vilka ämnen diskuterade lärarna nationalistiska budskap? 

För beskriva inom vilka ämnen lärarna diskuterade nationalistska budskap har jag använt mig av de 

kategorier som jag ställde upp i metodavsnittet, de redovisas nedan. 

                                                 

28 Svensk Läraretidning årg. 1907 s. 558 
29 Svensk Läraretidning årg. 1906, s. 987, 1028, Svensk Läraretidning årg. 1910, s. 111. 
30 Svensk Läraretidning årg. 1900, s. 734, 770, Svensk Läraretidning årg. 1895, s. 89 
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Politiska och ideologiska stridsfrågor 

Försvarsfrågan och militären  

Redan i de allra tidigaste numren av tidskriften dyker frågan om militära övningar inom 

skolundervisningen upp.31 Vad striden gällde var huruvida militära övningar borde ingå som en del av 

undervisningen för elever på motsvarande högstadienivå eller om dessa skulle förläggas helt till 

värnplikten istället. Argument framfördes här både för och emot, men de som argumenterade för 

betonade både nyttoaspekten för staten i form av ett starkare försvar, såväl som den karaktärsdanande 

effekten som förväntades ingjuta disciplin, medborgarkänsla och lojalitet gentemot staten. Intressant 

nog argumenterade en debattör även för att det skulle vara en källa till nationell stolthet att ligga i 

framkant i införandet av dylika övningar internationellt sett.32 

En snarlik politisk fråga som debatterades i tidningen var försvarsfrågan, men endast i de former 

som den hade direkt bäring på skolfrågor. Jag har tidigare nämnt debatten om militärövningar i skolan 

men även frågan om förlängd militärtjänst för lärarstudenter debatterades.33 I denna debatt som 

uppstod då regeringen hade föreslagit en två månaders obligatorisk korpralsutbildning för samtliga 

(manliga) lärarstudenter för att komma tillrätta med behovet av underbefäl åt de värnpliktiga 

argumenterade debattörerna i Svensk Läraretidning för att lärarstudenterna skulle få slippa, men de 

bedyrade att det inte var bristande patriotism som var orsaken utan övertygelsen att de bättre kunde 

tjäna sitt land genom att väl utbilda sina elever.   

Flera debattörer visade sin konservativa ideologiska hållning genom att betona målet att motverka 

”partisinne”34, det uttryck som den politiska högern använde sig av i sina försök att dels upphöja 

nationalismen över politiken, dels beslagta begreppet ideologiskt och sätta likhetstecken mellan 

nationalism och politisk konservatism. Från liberalt och socialistiskt håll debatterades emot att 

fosterlandskärlek per automatik måste innebära lojalitet med den bestående ordningen. 

I försvarsfrågan ingick också en dispyt om lärarkårens ansvar för fosterländsk fostran relativt andra 

samhällsinstitutioner. Citat nedan är hämtat från en debattartikel skriven av en yrkesmilitär som anser 

att värnpliktens roll för sagda fostran är för stor och att det krävs för mycket av militären när skolan 

inte kan anses göra sin del av arbetet. Denne militär citeras i Svensk Läraretidning av en upprörd lärare 

som i sin tur förstummas av det i hans tycke bisarra påståendet att omsorgen av den bokliga bildningen 

skulle kunna skymma bort danandet av unga svenskar. 

                                                 

31 Svensk Läraretidning årg. 1882, s. 73. 
32 Ibid. 
33 Svensk Läraretidning årg. 1883–84, s. 60, 95. 
34 Svensk Läraretidning årg. 1898 s. 793. 
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”Framförallt skulle jag vilja rikta en allvarlig vädjan till vår aktade folkskollärarekår att icke låta omsorgen 

om den bokliga bildningen (!) skymma bort arbetet på danandet af unga svenskar, som en gång med gladt 

mod och ofördärfvadt sinne fullgöra sin första medborgerliga plikt och offra ett år af sitt lif åt 

fosterlandet.”35   

Här ser vi alltså ett exempel på en målkonflikt mellan patriotisk fostran och boklig bildning som inte 

erkänns av lärarna men som åtminstone bland vissa militärer tycks tydlig. 

Bottenskolan 

Ett annat debattämne som ofta togs upp var striden om den så kallade bottenskolan, det vill säga idén 

att skolan i första hand skulle lära ut en miniminivå av kunskaper till alla elever, oavsett klassbakgrund, 

för att därefter kunna byggas vidare på genom högre utbildning. Kort sagt en bottenskola vars mål var 

att inte låta elever halka efter istället för en skola som skulle erbjuda en grundstandard där svaga elever 

slogs ut. Inom ramen för denna debatt fördes ofta nyttoaspekten fram. I en debattartikel från 1903 

förordar en företrädare för näringslivet en bottenskola just för att det är ett sätt för nationen Sverige att 

hävda sig ekonomiskt i en allt starkare internationell konkurrens.36 Han jämför här närmast med 

Tyskland och deras satsning på naturvetenskaplig utbildning. Vad som betonas i artikeln är alltså både 

nyttan för nationen, men även värdet av den sammanhållande effekten av en välutbildad befolkning 

som vet att staten betraktar dem som värdefulla. Genom hela artikeln argumenteras för den kollektiva 

nyttan och värdet för nationen Sverige, det självförverkligande som omnämns är här bara en effekt av 

strävan efter målet, inte ett mål i sig. 

Bottenskolan väcktes också som fråga för att motverka en upplevd samhällssplittring till följd av 

bland annat socialistiska strömningar. Med anledning av en i riksdagen framförd motion som 

förespråkar införandet av bottenskolan som ett medel till social utjämning och därmed fred mellan 

klasserna. Vid detta tillfälle tar tidningen tydlig ställning i det att man kallar motståndet mot 

bottenskolans införande för reaktionärt och i längden lönlöst.37 

Fredsrörelsen  

En annan fråga som togs upp var den internationella fredsrörelsen som förde en propagandakamp 

under dessa år i samband med fredskonferenserna i Haag (1899 och 1907). Dessa var internationella 

konferenser som omfattade samtliga stormakter i ett försök att upprätta en fredlig skiljedom och 

gemensamma krigslagar. I denna anda utlystes 1907 en skrivtävling i Svensk Lärartidning med syfte att 

skapa en fredsvänlig historieskrivning och dito läsebok.38 Denna strävan sades stå i direkt motsats till 

gällande krigsförhärligande historieskrivning men inte till fosterlandskärleken i sig. 

                                                 

35 Svensk Läraretidning årg. 1902, s. 804. 
36 Svensk Läraretidning årg. 1903, s. 640. 
37 Svensk Läraretidning årg. 1908 s. 100ff. 
38 Svensk Läraretidning årg. 1907 s. 558. 
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Skandinavismen 

”Språket hör till en nations heligaste arfvedelar. Dess till det yttre svaga mur är den nationella 

själfständighetens starkaste värn.”39 

Ovanstående citat kommer ur en hyllningsartikel till minnet av Viktor Rydberg från 1901 och illustrerar 

tydligt hur kultur och nationalism kopplades samman. Faktum är att det vid den här tiden betonades 

just kulturella värden som avgörande för nationens försvar under intryck av den pågående 

russifieringspolitiken i Finland. Denna var ett försök under den ryske generalguvernören Bobrikov att 

genom censur och lagstiftning tvinga invånarna i Storfurstendömet Finland, som det då hette, att 

använda ryska språket och därmed, förhoppningsvis, bli mer lojala med Ryssland och dess kultur.  

I en annan artikel från 1899 uttrycktes: 

”lefva vi verkligen ett så rikt andligt lif, som vi kunde? I främsta rummet är detta ett spörsmål för de klasser inom 

vårt folk, som närmast äro det andliga lifvets bärare och befrämjare, och bland dem icke minst för folkets 

lärare och lärarinnor. Det bör mana oss att betrakta vårt kall såsom något vida högre än läxpluggs-arbete 

samt att känna oss såsom en viktig, en oumbärlig del af vårt nationella försvar.”40 

Liksom det tidigare citatet så är detta relaterat till en pågående kulturstrid hos ett grannfolk, denna gång 

danskarna i Slesvig, eller Sørjylland som det ibland omnämndes på danska, och den pågående 

förtyskningspolitiken där. Dessutom anknyter artikeln till den äldre skandinavistiska traditionen. 

Intressantast är dock uppmaningen till lärarna att betrakta sitt värv som en del av det nationella 

försvaret, det andliga livet blir nationens sista försvarslinje gentemot en materiellt överlägsen fiende 

såsom Tyska riket eller Tsardömets Ryssland. 

De återkommande nordiska skolmötena mellan lärarkårerna i Norge, Sverige och Danmark refereras 

ofta i Svensk Läraretidning och det är apropå dessa som en betraktelse av skolmannen och 

skolboksförfattaren Johan Ottosen tas upp. Denne betonar att skandinavismens syfte ligger i ett 

gemensamt arbete mellan nordiska folk för att undvika att de enskilda nationerna skall utsättas för ett 

övermäktigt tryck. Trots att varje nation är sin egen så måste de tillsammans erkänna sitt släktskap och 

samarbeta till varandras fromma.41 

Språkundervisningens betydelse 

Åren kring sekelskiftet 1900 bedrevs på många håll i Europa en politik som syftade till kulturell 

homogenisering av nationella minoriteter. Denna tog sig uttryck i olika former av diskriminering 

gentemot etniska eller religiösa minoriteter, exempelvis genom särbeskattning eller förbud av 

                                                 

39 Svensk Läraretidning årg. 1901, sid. 399. 
40 Svensk Läraretidning årg. 1899, sid. 654. 
41 Svensk Läraretidning årg. 1900, sid 605. 
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undervisning på modersmålet. Bland de många minoriteter som utsattes för kulturella 

likriktningsförsök, eller uppfattade sig som diskriminerade, märktes polacker i Tyskland, rumäner i den 

Ungerska halvan av Österrike-Ungern, basker i Spanien och flamländare i Belgien.42 I Sverige fördes en 

liknande politik gentemot exempelvis samer och finsktalande minoriteter. Intressant nog tycks inte 

dessa fenomen inom Sverige ha spelat en roll för debatten i Svensk Läraretidning. Däremot diskuteras de 

kulturstrider i grannländerna som omnämns ovan, de i Slesvig gentemot den danska minoriteten och i 

Finland mot den finska (och även den svensktalande). Genom dessa strider så kom minoriteter inom en 

nationalstats gränser att betraktas som sådana just i egenskap av sitt avvikande språk och kultur. Detta 

perspektiv gällde både majoritetsbefolkningens företrädare såväl som den drabbade minoriteten själv. 

Språket kom därmed att utgöra det avgörande kriteriet på en nationell tillhörighet och därav följde 

plikten att försvara det språkliga arvet. 

I debatten som den fördes i Svensk Läraretidning så betonades värdet av litteraturen och, såsom den 

kände debattören politikern Fridtjuv Berg uttrycker det i ett inlägg från 1900, ”folkpoesien”43 för att 

ingjuta fosterlandskärlek hos eleverna. Detta tog sig uttryck i bland annat en idolisering av patriotiska 

diktare, införandet av patriotisk allsång och läsning av sagor och myter. Berg förespråkade att: ”Före 

och efter hvarje lektion afsjungas unisont fosterländska sånger.”44 Sången som både språkligt och 

estetiskt verktyg för patriotisk fostran var ofta använt, i det här fallet i vuxenundervisning. 

Historieämnet 

”Den svenska historien skall sålunda, rätt meddelad och tillägnad, givfa våra barn vad intet annat bland 

skolans ämnen förmår skänka dem: ett fosterland.”45 

 

Historieämnet intog en särställning vad gällde förmedlandet av nationalism inom skolan, något som det 

här citatet visar med all önskvärd tydlighet. Givetvis så handlar det då om en ”korrekt” version av 

historien och inte det som vi idag betraktar som en värderingsfri historiesyn. Som tidigare har nämnts 

så var detta däremot inte ett problem som samtiden ens såg, utan nationalism var för dem ett självklart 

inslag i historieundervisningen.46 

Till historieämnets särställning bidrog dess förmåga att genom goda exempel forma karaktären och 

nära fosterlandskärleken.47 Genom att beskriva lämpliga individers, oftast kungars, levnadsöden kunde 

eleverna ges ett mål att sträva efter, en strävan som också tycks ha lyckats. I en undersökning från tidigt 

                                                 

42 Hobsbawm, s. 133 ff. 
43 Svensk Läraretidning årg. 1900, s. 734, 770. 
44 Svensk Läraretidning årg. 1895, s. 89. 
45 Svensk Läraretidning årg. 1903, s. 228. 
46 Tingsten s. 122. 
47 Svensk Läraretidning årg. 1906, s. 576. 
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1900-tal visar sig den populäraste personen bland över 1000 elever vara Gustav II Adolf, urtypen för en 

patriotisk hjälte.48 Men även här kunde språkets kraft betonas, exempelvis i en hyllningsskrift över den 

finske (!) författaren Johan Ludvig Runeberg som betonar att kombinationen av ett upplyftande och 

skönt språk med ett moraliskt exempel hämtat ur verkligheten (även om själva verket är fiktion så är det 

baserat på verkliga händelser), kan inge en långt innerligare fosterlandskärlek än endera språk eller 

historia kunde ensamt.49 I en annan tidningsartikel av direktör Teodor Holmberg vid Tärna 

Folkhögskola yttrades: 

”Från första stund söker jag hos lärjungarna väcka en historisk, fosterländsk stämning. Tärna skolsal är 

därför prydd med bilder och porträtt av regenter, statsmän, vetenskapsmän och skalder samt med andra 

historiska framställningar, till hvilka jag vid undervisningen kan hänvisa. ”50 

Det karaktärsdanande inslaget i historieundervisningen framträder här tydligt, behovet av historiska 

förebilder och inspirationer syftar till att frammana patriotiska känslor. Det intressanta här är den första 

meningen i citatet som likställer historisk och fosterländsk stämning. Detta synsätt faller tillbaka på den 

historiesyn som jag redovisade i teoridelen, där jag påvisade att en patriotisk historiesyn ansågs objektivt 

riktig. Det är vidare intressant att detta föredrag behandlar vuxenundervisningen i historia och att 

direktör Holmberg betonar just fosterlandskärleken som det viktigaste elementet i brist på tid: ”De skall 

sporras att leva med och för sitt folk. På så sätt fostras hos dem allmänanda, medborgarsinne och 

svenskhet.”51 Detta citat illustrerar de mål som omfattades av i stort sett alla inlägg jag har hittat, 

allmänanda, medborgarsinne och svenskhet, det vill säga en osjälvisk identifikation med kollektivet, 

lojalitet gentemot staten och etnisk tillhörighet. Alla dessa mål ansågs kunna uppnås genom en 

ändamålsenlig historieundervisning. 

Övriga skolämnen 

Geografiämnet var ett annat ämne som av många ansågs som väl lämpat för att inympa 

fosterlandskärlek i eleverna. I en utförlig hyllningsartikel tillägnad Skansen visar skribenten på hur 

nämnda anläggning utgör en allegori över Sverige som land, och hur ett besök inte kan undgå att ingjuta 

fosterlandskärlek i sina besökare. Artikeln avslutas med att varmt rekommendera ett besök för alla 

lärare och elever som vill avnjuta detta lysande exempel på fosterlandets storhet.52 

Ett annat ämne som kom att debatteras inom lärarkåren var kristendomskunskapen. Eftersom att 

nationalismen, eller fosterlandskärleken med dåtidens språkbruk, kommit att accepteras i nästan alla 

                                                 

48 Zander 2001, s. 83. 
49 Svensk Läraretidning årg. 1898, sid. 793. 
50 Svensk Läraretidning årg. 1895, sid. 89. 
51 Ibid. 
52 Svensk Läraretidning årg. 1893–94, sid. 225. 
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läger så kom striden som tidigare nämnts att stå om innehållet i detta begrepp. Kristendomens roll i 

undervisningen kopplades i början av min undersökningsperiod oftast samman med 

fosterlandskärleken och ett exempel är en annons ur ett av tidningens första nummer där annonsören 

kungör öppnandet av en flickskola ”på kristlig och fosterländsk grund”53 Senare under min 

undersökningsperiod så kommer kristendomsundervisningen att separeras ifrån den nationalistiska 

argumentationen i takt med att en tydligare betoning av den etnisk-lingvistiska modellen framträder. 

Allmän nationalism 

”Låtom oss öppna våra hjärtan för den sanningen, att vi genom författning och lag, genom historia, 

gemensamt språk och andligt samarf äro en enda folkfamilj, och låt denna insikt omsättas i levande social 

omsorg! En för alla och alla för en, i lust och nöd!”54 

Ovanstående citat, hämtat ur den tyska tidningen Das freie Wort och refererat i Svensk Läraretidning, visar 

väldigt tydligt hur stats- och etnisk-kulturell nationalism kunde kombineras och dessutom fyllas med ett 

ytterligare innehåll, i detta fall social omsorg, som mål. Definitionen av nationalism utgör därmed själva 

poängen och nationalismen i sig var heller inte kontroversiell. 

Bland de mer pittoreska inslagen har vi en insändares försök att utöka nationalsången med två verser 

till för att tydliggöra fosterlandskärleken, genmälet i ett senare nummer blir att den estetiska 

förfulningen av en ur det hänseendet redan tvivelaktig sång skulle motverka insändarens syfte.55 Ett 

annat inslag är ett möte hos folkskollärarföreningen i Gagnef som propagerar för värdet av 

nationaldräkten, särskilt i Dalarna, för att lära eleverna att vörda sina förfäder.56 Ett mycket tydligt 

inslag av etnisk nationalism. 

”Då ni nu ånyo återvänt – så ungefär föllo hans ord till d:r Hedin – efter en modig forskningsfärd, är det 

oss en glädje att få bringa eder ett varmt välkommen och en jublande beundrande hyllning. För oss, som 

äro lärare, är det en särskild glädje att kunna framställa en man som Ni till ett efterdöme av manlig 

företagsamhet och hjältemod i samma anda, som besjälade tolvte Karl, fastän nu inriktad på fredliga mål; 

ett efterdöme på samma gång i arbetssamhet – ty Ni är ock en de stilla mödornas hjälte. Mottag i dessa 

egenskaper vår beundrande hyllning och vårt tack för den heder, Ni gjort vårt kära Sverge! Ett fyrfaldigt 

leve för Sven Hedin!”57 

Detta citat av förste folkskoleinspektören professor Frans von Schéele, riktatde till dr. Sven Hedin inför 

5000 hänförda skolbarn på Skansen, är ett strålande exempel på hur skolans och lärarkårens ambition 

att vara karaktärsdanande tog sig uttryck. Patriotisk flit och idolisering av historiska personligheter var 

de värderingar som lärdes ut och propagerades för. ”... dådkraft, hjältemod, arbetsflit. Genom allt detta 

                                                 

53 Svensk Läraretidning årg. 1882, s. 75–76. 
54 Svensk Läraretidning årg. 1904, s. 90. 
55 Svensk Läraretidning årg. 1906, s. 987, 1028. 
56 Svensk Läraretidning årg. 1910, s. 111. 
57 Svensk Läraretidning årg. 1909, s. 74. 
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hade han bevisat sig vara en äkta svensk...”58 Även detta citat är signerat Frans von Schéele, uttalat vid en 

senare hyllningsmiddag till dr. Hedin samma dag. Det illustrerar tydligt hur etnisk nationalism kommit 

att definieras enligt en nationalkaraktär med framträdande drag och egenskaper.   

Svaret på frågan inom vilka ämnen som lärarna diskuterade nationalism blir alltså i första hand 

språkundervisning och historieundervisningen. Dessa två ämnen utgör den pedagogiska grunden för 

förmedlandet av nationalism och fosterlandskärlek. Som jag tidigare redovisat så handlar det om tre 

grupper av argument centrerade kring karaktärsdanande genom historiska och samtida exempel, det 

språkliga arvet som särskiljande och unikt värdefullt och rikets historia och traditioner som 

gemensamhetsskapande. Det förekommer exempel på hur geografi och kristendomskunskap tas upp i 

argumentationen, men de är relativt få. 

Utöver själva skolämnena så förekom en livlig diskussion i politiska sakfrågor och samtida händelser. 

Två frågor stod här i särställning, försvarsfrågan och skandinavismen. Även om nationalismen ibland 

togs upp till diskussion i andra frågor, såsom fredsrörelsen och bottenskolan, så var det försvarsfrågan 

och skandinavismen som i Svensk Läraretidning oftast kom att beröras när just fosterlandskärleken 

avhandlades. I försvarsfrågan så handlade argumentationen till största del om medborgerlig plikt och 

patriotisk uppslutning mot yttre fiender. I fråga om skandinavismen handlade argumentationen istället 

om den kulturella folkgemenskapen och vården av det gemensamma kulturella oberoendet, på nationell 

basis, mot en fientlig omvärld. 

Hur såg innehållet i lärarnas nationalism ut? 

Den nationalism som lärarna diskuterade i Svensk Lärartidning handlade i princip om två delar, att lära 

ut nödvändiga medborgerliga dygder och att förmedla ett gemensamt historiskt och kulturellt arv. 

De dygder som framförallt eftersträvades var den ofta omtalade ”allmänandan”, det vill säga 

förmågan att se bortom sina egna behov till samhällets bästa. Flit och mod var också 

eftersträvansvärda, liksom en offervilja och lojalitet gentemot staten.59  

Det kulturella arv som betonades var dels traditioner, gemensam historia och litteratur, men också 

det svenska språket. Som den främsta kulturbäraren ansågs språket vara själva grunden till vår 

nationella identitet och därför av yttersta vikt i att lära ut fosterlandskärleken.60 

                                                 

58 Svensk Läraretidning årg. 1909, s. 74. 
59 Svensk Läraretidning årg. 1909, s. 74. 
60 Svensk Läraretidning årg. 1901, s. 399. 
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Avslutande diskussion 

I min undersökning har jag funnit att den syn på nationalism, patriotism och fosterlandskärlek som 

dominerade den debatt som fördes i Svensk Läraretidning var den etnisk-lingvistiska, alltså frågan om 

språkidentifikation och språklig förmedlan av patriotiska värden. Denna dominans kan härledas dels till 

en didaktisk fråga om hur fosterländska värden bäst förmedlas men också till de då pågående 

kulturstriderna i våra grannländer. Försöken att skapa nya tyskar i Slesvig och ryssar i Finland 

tydliggjorde innebörden av nationalitet. För samtiden tydliggjordes att det avgörande kriteriet för 

nationstillhörighet var vilket språk man talade, på det sättet definierade alla inblandade aktörer till slut 

nationalitetsfrågan. Det statsnationalistiska synsättet fanns förvisso representerat i en betoning på 

lojalitet mot, och offervilja inför, staten, men det uttrycktes sällan som det dominerande perspektivet 

utan nästan alltid ihop med etnisk-lingvistiska argument. Vidare tillkommer den politiska dimensionen 

där nationalismen kom att användas som ett försvar av bestående värden och ett bålverk för 

konservatismen. Eftersom fosterlandet är så förträffligt, följer därav att den nuvarande ordningen är 

förträfflig eftersom att det ansvarar för sakernas tillstånd. Detta utsträcktes även till aktuella politiska 

strider där ställningstaganden i dåtidens stridsfrågor motiverades utifrån nationens och folkets storhet 

och välfärd på ett sätt som idag kan tyckas konstigt då vi lever i en tid av individuellt 

självförverklingsideal. Som tidigare nämnts så existerade i Sverige ingen egentlig intressekonflikt mellan 

statsnationalism och etnisk-lingvistisk dito, därför kom de två ofta att kombineras och en egentlig 

åtskillnad gjordes först när ideologiska skäl gav en anledning till det, exempelvis i den internationella 

fredsrörelsen eller i vissa fall inom socialismen. För lärarkåren som helhet så stod alltså striden istället 

kring hur nationalismen bäst skulle förmedlas, vilket innehåll den sades ha och hur det skulle ta sig 

uttryck i undervisningspraktik och mål. 

När det gäller förmedlingen av patriotiska värden, snarare än deras innehåll, så ansåg lärarkåren att 

historieämnet och språkundervisningen lämpade sig bäst. I den debatt som fördes förespråkades 

fosterländsk litteratur och patriotiska historiska exempel som de bästa medlen för att lära ut 

fosterlandskärleken. Här skiljde sig dock de bägge ämnena åt på det viset att språk- och 

litteraturundervisning enligt sina förespråkare mera handlade om att definiera svenskhet och de värden 

som borde eftersträvas, det vill säga nationalitetsfrågan, medan historieämnet istället främst var inriktat 

på att lära ut medborgerliga dygder såsom offervilja, lojalitet med samhälle och stat samt allmänanda 

eller förmågan att se till hela folkets bästa istället för det snäva egenintresset. Karaktärsdanande effekter 

av den historieskrivning som förespråkades var också ett mål som, enligt de teorier jag använt mig av, 

motiverade just historia som lämpligt för fosterländsk fostran. Detta mål med historieundervisningen 
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förklarar också hur själva bildningen ibland kunde komma i andra hand i utformningen av 

undervisningen. 

Innehållet i den fosterlandskärlek som förespråkades, dygder och kulturellt arv, hade två stycken 

huvudsakliga syften. Dels skulle ungdomarna formas till dygdiga medborgare, det vill säga de skulle lära 

sig att sätta nationen i främsta rummet och att sträva efter det gemensamma bästa, dels skulle de lära sig 

att älska sitt fosterland, dess språk, litteratur och traditioner. Dessa syften är också som främst 

förespråkas i de teorier som betonar den etnisk-lingvistiska modellen av nationalism. Tron på, och 

skapandet av, en nationalkaraktär förutsätter en reproduktion av de dygder som antas ingå. Att dessa 

dygder sedan uttrycks genom ett för nationen gemensamt modersmål skapar en lojalitet mot och kärlek 

till den egna nationen. En kärlek som dessutom, såsom modellen betonar, är oberoende av en stat. 

Avslutningsvis kan man alltså säga att jag i min undersökning har funnit att den nationalism som 

diskuterades i Svensk Läraretidning, lärarkårens officiella organ, till största delen utgick ifrån etnisk-

lingvistisk argumentation, att den betonade språk- och historieundervisning som de viktigaste kanalerna 

för att i skolan förmedla nationalism och att den nationalism som förespråkades i första hand handlade 

om medborgerliga dygder och gemensamt kulturellt arv.   
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