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Abstract 

It is the curriculum and the syllabus for history that decides what the classbooks will include. 

The intention with this paper was to found out what Swedish and Norwegian classbooks 

writes about the union between Norway and Sweden in 1814-1905. The result has been 

compiled from a study with teaching materials. Two Norwegian and two Swedish books 

which was written for the elementary school was used in the study. The text in these books 

has been analysed from a number of questions. The results are showing that the Norwegian 

books are telling more about the union between Norway and Sweden than what the Swedish 

books are. The union era take up a lot of space in the Norwegian books, but the Swedish 

books are not giving the union era so much space. There is no confusion that the union 

between these two countries means different things for the countries. At the end of the union 

bacame Norway a sovereignty and the clearance of the constitution still celebrates every year 

in may 17. The pupils doesn´t receive enough knowledge to put it in a cohesion from the 

Swedish classbooks. 
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Sammanfattning 

De historiska händelser som finns med i historieläroböcker för grundskolan styrs av våra 

styrdokument. Syftet med denna uppsats är att ta reda på vad läroböcker både i Sverige och i 

Norge skriver om unionen mellan länderna 1814-1905. Resultatet har tagits fram med hjälp av 

en läromedelsundersökning. Två norska och två svenska läroböcker för grundskolans senare 

år har använts i undersökningen. Det är texterna i dessa böcker som har analyserats utifrån ett 

antal frågor. Resultaten visar att de norska läroböckerna beskriver unionstiden mer än vad de 

svenska läroböckerna gör. Unionstiden får stort utrymme i de norska läroböckerna, medan de 

svenska läroböckerna ger unionen väldigt lite utrymme. Att unionen mellan Sverige och 

Norge betyder olika saker för de båda länderna framgår tydligt. Norge blev en självständig 

stat och godkännandet av landets grundlag firas fortfarande varje år den 17 maj. Eleverna får 

inte tillräckligt mycket kunskap om ämnet utifrån texterna i de svenska läroböckerna för att 

förstå innebörden av unionen. 

 

 

Nyckelord: Sverige-Norge unionen, svenska historieläroböcker, norska historieläroböcker, 

läromedelsundersökning 
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1 Inledning 

 

Historia är ett ämne som alltid intresserat mig. Dock är historieämnet väldigt stort och att 

precisera sig inom det var svårt. Efter en del dividerande fram och tillbaka bestämde jag mig 

för att min undersökning skulle handla om Sverige-Norge unionen. Detta ämne var väldigt 

aktuellt 2005 då det var 100-årsjubileum för upplösningen av unionen. Idag har det åter 

kommit i skymundan igen. Unionen är en stor del av Sveriges historia, men ändå pratar vi inte 

om det om det inte inträffar något särskilt som har med ämnet att göra, som 100-årsjubileumet 

2005. Jag frågar mig vilken betydelse olika historiska händelser har för oss idag. Är inte 

denna händelse tillräckligt stor för att vi ska lära oss mer om den i skolan. Att bestämma vad 

som ska finnas med i dagens läroböcker kan inte vara lätt. Läromedlen måste uppfylla 

läroplanernas krav och de mål som är uppsatta måste läroboken kunna uppfylla med sin text 

och sitt tillhörande material.  

 Det finns väldigt mycket litteratur och forskning som handlar om Sverige-Norge unionen. 

Det finns även en hel del forskning kring läromedel och analyser kring dessa. För man dessa 

två delar tillsammans hamnar man i ett forskningsläge där inget eller mycket lite material 

finns att hämta. Vad jag pratar om här är forskningen om vad som är beskrivet i läroböckerna 

om just Sverige-Norge unionen. Jag bestämde mig för att göra en läromedelsundersökning 

som skulle ha sin utgångspunkt inom Sverige-Norge unionen. Under min tid i grundskolan 

har jag inga starka minnen av att vi pratade om unionen mellan Sverige och Norge och dess 

upplösning. Ämnet nämndes och sedan gick vi vidare till nästa händelse i historien. 

Funderingar som jag haft när det handlar om unionen är vad eleverna lär sig om den i skolan 

idag. Eftersom det är en historisk epok vi i Sverige delar tillsammans med Norge, är det minst 

lika intressant att ta reda på vad som lärs ut i de norska skolorna. Anledningen till att jag 

valde detta ämne är delvis för att jag tycker det är ett intressant ämne, men också därför att jag 

tror att det kan få andra inom skolan att tänka till på vad som står i läroböckerna och vilken 

plats olika händelser får i undervisningen. Jag tycker även det är viktigt att se samma händelse 

från ett annat lands perspektiv. En händelse kan ju ha olika betydelse för olika parter. 

 

1.1 Bakgrund 

Sverige och Norge var i union med varandra mellan åren 1814 och 1905. Men det många 

tänker på när det talas om Sverige-Norge unionen är dess upplösning 1905 och de kriser som 
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utspelades då. Många har nog även uppfattningen av att Norge tillhörde Sverige på samma 

sätt som Finland en gång i tiden gjorde. Så var dock inte fallet. Norge var en separat enhet 

med bland annat egen regering och egen riksdag, Stortinget. Länderna hade däremot 

gemensam kung, men han bytte uniform beroende på vilken sida om gränsen han befann sig.1 

Författaren Bo Stråth beskriver unionen som ”en krigisk erövring till en fredlig avveckling”.2 

Men vad gick unionen ut på och vad innefattade den egentligen. Nedan beskrivs hur unionen 

blev till 1814 och dess viktigaste händelser under årens lopp fram till upplösningen 1905. 

 

När Napoleonkrigen led mot sitt slut hade Sverige förlorat Finland. Danmark var mycket 

försvagat som land till stor del på grund av sitt samarbete med Napoleon. Norge hade börjat ta 

sig loss från Danmarks överhuvud och var nära att bli en självständig stat.3 

 

Danmark som var på förlorarens sida när freden slöts i Kiel, den 14 januari 1814, förlorade 

Norge till Sverige i utbyte mot Svenska Pommern. Fredsförhandlingarna i Kiel förde alltså 

med sig unionen mellan Sverige och Norge, men dess biländer behöll Danmark.4 Att förstå 

hur länder, gränser och territorium bytte ägare är inte lätt. Utrikespolitiken och kungamakten 

var uppbyggt på ett helt annat sätt då än vad den är idag. I själva verket var det den svenske 

kungen som fick Norge och inte landet Sverige med dess befolkning. Likaså var det den 

danske kungen som fick Svenska Pommern och inte landet Danmark.5 Norge var därigenom 

åter tillbaka till att tillhöra ett annat land, men de satte sig på tvären och den 17 maj antogs 

den norska grundlagen och en norsk kung valdes. Norges självständighet blev dock inte 

långvarig. Landet hade inget utländskt stöd och var tvungna att uppfylla de krav som det hade 

tagits beslut om i Kiel. I november var villkoren för unionen mellan Sverige och Norge 

överenskomna genom fördraget i Moss och den svenska kungen regerade i båda länderna. 

Enligt encyklopedin Wikipedia var unionen mellan Sverige och Norge en kompromiss. Norge 

ville bli självständigt och Sverige hade förlorat Finland. Danmark blev länken mellan de båda 

länderna.6 

 

                                                
1 Torbjörn Nilsson, Det lyckliga tvångsäktenskapet, Forskning & Framsteg, nr. 4, (2005) s. 34f 
2 Bo Stråth, Union och demokrati. De Förenade rikena Sverige-Norge 1814-1905, (Riga: Bokförlaget Nya Doxa, 
2005) s. 13 
3 Rolf Karlbom, Union & Secession (Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2000) s. 68f 
4 Wikipedia (2006), Encyklopedi, http://sv.wikipedia.org/wiki/Sverige_och_Norge 
5 Bo Stråth (2005), s. 16 
6 Wikipedia (2006) 
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Under hela unionstiden diskuterades villkoren för unionen. Sverige ville stärka banden mellan 

rikena och i slutänden sammankoppla dem till ett enda land. Norge å andra sidan arbetade för 

sitt självstyre och vann några framsteg på vägen.7 

 

Redan under den franska revolutionen hade demokrati kommit på tal bland människorna i 

Europas länder, ”makten till folket”8 var ett av slagorden som då användes. Under den tiden 

ville man att det skulle vara en balans mellan kungamakten och folkmakten, men under årens 

lopp ändrades detta allt mer.9 Norge som ville bli en självständig stat var tidiga i sina tankar 

om demokrati och var det första landet i Europa med en enkammarriksdag. Rösträtten bland 

befolkningen bestod av alla män över 25 år, med en viss inkomst vill säga. Detta var den mest 

liberala konstitutionen på den tiden och många i Sverige beundrade detta land. Många 

svenskar gladde sig över unionen på grund av detta, eftersom Sverige då kunde få ta del av 

deras nationalanda och demokratiska författning. De ansåg nämligen att Sverige var 

efterblivet när det handlade om dessa saker. Under årens lopp försökte de få igenom en rad 

olika frågor och år 1842 lyckades de med folkskola i Sverige något som redan fanns i Norge 

vid den tiden.10 

 

Handeln var ett viktigt medel för att stärka unionsbanden mellan Sverige och Norge. Eftersom 

länderna hade två olika slags tullpolitik gjordes en utredning inom ländernas sjöfart- och 

handelsförhållanden. Frihandel mellan länderna var avsikten. Men det blev en kompromiss av 

olika varor och beroende på om de färdades över land eller vatten.11 Det var 1825 som denna 

handelslag kom till provisoriskt, men blev bestående två år senare och var ett gynnande beslut 

för båda länderna.12 

 

Ett stort beslut gällande unionen mellan de båda länderna var den speciella unionsflaggan som 

kom att ha en betydande roll för länderna i sig. Norge hade inte haft en egen flagga tidigare, 

utan gått under den danska röd-vita flaggan. Däremot hade det norska vapnet med det stående 

lejonet förts in på flaggan när Norge blev fria från Danmark. Under ett antal år arbetade man 

med att komma överens om hur flaggan skulle se ut och i vilken mån Norge skulle använda 

den svenska flaggan. 1844 kom unionskommittén fram till ett beslut om unionsflaggan. 

                                                
7 Wikipedia (2006) 
8 Bo Stråth (2005), s. 17 
9 Bo Stråth (2005), s. 16f 
10 Henrik Höjer, Norge som ideal, Forskning & Framsteg, nr. 4, (2005) s. 40-42 
11 Bo Stråth (2005), s. 119-121 
12 Torbjörn Nilsson (2005), s. 34 
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Norges färger i det översta vänstra hörnet på den svenska flaggan för Sverige och de svenska 

färgerna överst i det vänstra hörnet på den norska flaggan för Norge. Unionsflaggan hade 

därmed bildats och den användes ett antal årtionden framåt i tiden.13 

 

De första årtiondena var unionen utan större kriser, men under andra hälften av 1800-talet 

skakades unionen av en rad händelser. Det handlade bland annat om kungens vetorätt 

gällande grundlagsfrågor, de norska stadsrådens rätt till deltagande i Stortinget vid 

förhandlingar och flaggfrågan. Norge ville använda sin flagga utan unionsmärket och efter en 

rad omröstningar fick de sin vilja igenom 1899 då lagen upplöstes av den svenske kungen.14 

 

Vänsterpartiet i Norge tog fram ett förslag om ett eget norskt konsulatväsende 1892. Frågan 

levde vidare under åren, men Sverige ville inte ge med sig. Detta kan ha varit en fråga som 

ledde till upplösningen av unionen. Det var kris i unionen mellan länderna. Gränsfästningar 

byggdes från Norges sida vilket irriterade svenskarna. Förhandlingar skedde om 

konsulatfrågan, men de avbröts och försök att återuppta dem gjordes. 15  

 

Då 1905 kom var det ingen som visste hur det skulle sluta för unionen. I juni avgick hela 

norska regeringen och kungen medgav att han inte kunde tillsätta någon ny. Stortinget 

beslutade då att unionen var upplöst mellan de båda länderna eftersom kungen inte längre 

kunde fullborda sina åtaganden. Från den 7 juni 1905 var alltså unionen upplöst från den 

norska sidan. Från den svenska sidan däremot sågs detta som en revolution och motsattes. 

Den svenska regeringen menade på att Norge inte kunde fatta ett sådant beslut själva.16 

Beslutet om en folkomröstning tas i Norge, den 13 augusti 1905.17 Ja-sidan vann överlägset 

med hela 99,94%.18 Sverige och Norge är fortfarande oense, men de kan tänkas förhandla 

med varandra. Norrmännen har dock kravet på att dessa förhandlingar ska avslutas med en 

upplösning av unionen. Förhandlingarna mellan Sverige och Norge inleds den 31 augusti 

1905 i Karlstad.19 Nästan en månad senare, den 23 september, är förhandlingarna klara. I 

oktober samma år godkänner den svenska riksdagen upplösningen av unionen mellan Sverige 

och Norge. Erkännandet av Norge som självständig stat ges också då. Efter ett 91-årigt långt 

                                                
13 Bo Stråth (2005), s. 129-131 
14 Wikipedia (2006) 
15 Torbjörn Nilsson (2005), s. 35f 
16 Bo Stråth (2005), s. 451ff 
17 Torbjörn Nilsson (2005), s. 38 
18 Rolf Karlbom (2000), s. 69 
19 Bo Stråth (2005), s. 484f 
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förhållande i form av en union mellan de två nordiska länderna var nu skilsmässan ett faktum. 

Året därpå i november valde det norska Stortinget prins Karl av Danmark till norsk kung och 

han fick anta namnet Håkon VII.20 

 

1.2 Syfte och frågeställningar          

Syftet med mitt arbete är att ta reda på vad svenska och norska läroböcker för grundskolans 

senare år tar upp om Sverige-Norge unionen och dess upplösning och i vilken utsträckning de 

behandlar ämnet. 

 

Frågeställningar: 

1. Vilket utrymme ges unionen i de svenska respektive norska läroböckerna? 

2. Kan man utmärka likheter och skillnader i de båda ländernas läroböcker?  

3. Uppfyller läroböckerna de krav som den norska respektive den svenska läroplanen och 

kursplanerna i historia ställer? 

 

1.3 Disposition 

I nästa del av arbetet redovisas hur forskningsläget ser ut. Därefter beskrivs metoden för den 

genomförda undersökningen. I resultatkapitlet redovisas alla resultat och sammanfattas. Den 

sista delen i arbetet är diskussionsavsnittet som knyter samman hela arbetet. Sista delen ger 

också slutsatser och förslag på vidare forskning inom området. 

                                                
20 Torbjörn Nilsson (2005), s. 39 



 - 6 - 

2 Tidigare forskning 

 

Jag kommer nedan att redogöra för den forskning som jag hittat som kan vara av intresse för 

min undersökning. 

 

En D-uppsats har skrivits av Fredrik Helmertz vid Stockholms universitet som tar upp 

unionsupplösningen. Där redovisar han sina resultat från en undersökning utifrån två 

dagstidningar i Värmland. Han har undersökt hur unionskrisen och dess upplösning har 

framställts i dessa två tidningar och vilken syn dessa har på svenska respektive norska folket. 

Undersökningen är gjord utifrån ett lokalt perspektiv med utgångspunkt i Karlstad. I denna 

uppsats har författaren kommit fram till att den ena tidningens åsikter var att upprätthålla den 

svenska hedern och se till Sveriges säkerhetsintressen. Medan den andra tidningen i 

undersökningen ansåg att inga svenska krav var tunga nog att ligga till grund för ett krig 

mellan länderna. Däremot har Helmertz kommit fram till att båda tidningars åsikter mot 

norrmännen varit negativt inställd.21  

 

Olle Ekhöjd har granskat efterkrigstida gymnasieläroböcker och då tittat på den norsk-

svenska relationen från unionstiden fram till nutid. Han diskuterar kring läroböckernas 

användning i skolan och utformningen av dessa. Vad som ska finnas med i läroböckerna styrs 

av läroplaner och kursplaner och till hänsyn för dessa måste olika urval göras. Många lärare 

går ifrån läroböckerna mer och mer för att skapa en större bild av verkligheten, eftersom 

boken endast kan skildra en bild. Undersökningen har han gjort utifrån norska respektive 

svenska gymnasieläroböcker. Där har han tagit reda på hur relationen mellan de två länderna 

framställs i läroböckerna från 1814 och framåt. Läroböckerna som använts i undersökningen 

är från tre olika tidsperioder, 1950-talet, 1970-talet och 1990-talet. Ekhöjd har kommit fram 

till i sin undersökning att det i de norska läroböckerna står mer om relationerna länderna 

emellan. Han anser att detta kan bero på att Norge ansåg att unionstiden var av stort intresse 

för landet på grund av att det självständiga Norge började ta sin form. I övrigt har han kommit 

fram till att det ibland kan vara mer dramatiska texter i de norska läroböckerna än i de 

svenska. Han menar också att olika delar av unionstiden framställs något annorlunda i de 

                                                
21 Fredrik Helmertz, 30 dagar som skakade Karlstad. Karlstadsförhandlingarna 1905 som de speglades i Nya 
Wermlands-Tidningen och Karlstads-Tidningen. D-uppsats i historia, (Stockholms universitet, Institutionen för 
historia, Stockholm, 2005) passim 
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norska respektive svenska läroböckerna. Ekhöjd menar även att författarnas åsikter skiljer sig 

mest åt i de nyare läroböckerna. I undersökningen ingår inte bara unionstiden utan även andra 

händelser som t.ex. andra världskriget. Dock ligger vikten av undersökningen och hans 

resultat på Sverige-Norge unionen.22  

 

Ytterligare en läroboksundersökning på gymnasienivå har genomförts med vikt på 

unionsupplösningen. Nina Olsson har skrivit en uppsats om hur unionsupplösningen 

framställs i svenska och norska läroböcker på gymnasiet. Hon har tittat på likheter och 

skillnader i de norska respektive svenska läroböckerna och vilka orsakerna till dessa kunde 

vara. Olsson har analyserat sex olika läroböcker i historia för gymnasiet enligt Christer 

Karlegärds analyseringsmetod. I sin undersökning analyserar inte bara Olsson det som står 

skrivet om själva unionsupplösningen mellan Sverige och Norge, utan även hela läroboken 

som helhet. Det resultat som framställs i uppsatsen handlar till stor del om böckernas helhet. 

Detta går jag inte in på mer eftersom det inte är relevant utifrån min synvinkel. Däremot har 

hon kommit fram till att i de norska läroböckerna kopplas unionsupplösningen ihop med nuet. 

Olsson anser även att det är mindre textmassa som handlar om unionsupplösningen i de 

svenska läroböckerna jämfört med vad som finns med i de norska. Detta har även lett till 

menar Olsson att förklaringar saknas eller inte är tillräckliga i de svenska läroböckerna. 

Avslutningsvis har Olsson kommit fram till att unionsupplösningen skildras väldigt olika i de 

båda länderna.23 

 

                                                
22 Olle Ekhöjd, Norsk-svensk relation, Från unionstid till nutid, En granskning av efterkrigstida 
gymnasieläroböcker, I Historielärarnas förenings årsskrift 1997/1998 (s 17-22), (Stockholm: Historielärarnas 
förening, 1997/1998) passim 
23 Nina Olsson, Svensk-norska unionsupplösningen i läroböckerna, (Examensarbete. Malmö högskola, 
Institutionen för individ och samhälle, Malmö, 2005) passim 
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3 Metod 

 

3.1 Avgränsningar 

Eftersom arbetet med denna uppsats har en tidsbegränsning och även en storleksbegränsning 

har jag varit tvungen att göra vissa avgränsningar. Jag har enbart gjort en 

läromedelsundersökning, vilket inte ger hela sanningen på vad eleverna lär sig i skolan idag. 

Jag har heller inte haft möjligheten att titta på allt för många läroböcker utan jag har valt att 

använda mig av fyra stycken i min undersökning, två från Norge och två från Sverige. 

 

3.2 Urval 

Valet av vilka läroböcker som skulle få ingå i min undersökning hade också sina 

avgränsningar. Det var lättare att få tag på svenska läroböckerna än de norska. Jag fick 

använda mig av det jag blev tilldelad. De svenska läroböckerna fick jag från Karlstads 

universitet och de norska kom från Høgskolen i Oslo. Olika kriterier som jag hade vid mitt val 

av läroböcker var att alla böcker skulle vara skrivna utifrån de läroplaner som används idag. 

De skulle ha olika författare och vara utgivna av olika förlag. De skulle även vara läroböcker 

som är skrivna för grundskolan senare år. 

 

3.3 Datainsamlingsmetoder 

Den undersökningsmetod jag har valt för att kunna genomföra min undersökning har varit att 

använda mig av en textanalys. För att analysera de fyra läroböckerna har jag använt mig av ett 

antal frågor när jag läst texterna. 

 

• Vad finns berättat om unionen i texterna? 

• Vad berättar man inte om i texterna? 

• Vad lägger författaren störst vikt på? 

• Finns det något i texten som tonas ned? 

• Är det skillnad på utrymmet som unionen får i de svenska respektive de norska 

läroböckerna? 

• Kan man se likheter och skillnader i texterna? 
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Jag har även studerat styrdokumenten i Norge och i Sverige för att ta reda på vad de säger om 

ämnet. 

 

3.4 Kritisk granskning 

Om resultatet skulle bli helt tillförlitligt skulle det inte räcka att göra en undersökning på fyra 

läroböcker. Det skulle heller inte räcka med att enbart använda sig av en 

läromedelsundersökning. Intervjuer av lärare och elever och en större undersökning av olika 

läromedel hade gett ett mer tillförlitligt resultat. Om resultatet hade sett annorlunda ut kan jag 

dock inte svara på. De läroböcker jag använde mig av i min undersökning representerar den 

målgrupp som var avsedd att undersökas. Däremot kan man inte generalisera alla andra 

läroböcker utifrån dessa fyra. Det finns många läroböcker som uppfyller de krav som jag 

ställde för de böckerna som skulle ingå i undersökningen. Om resultatet hade blivit 

annorlunda om jag använt mig av fyra andra böcker vet jag inte. Jag tror dock inte det 

eftersom de böcker som användes inte utgjorde några större skillnader länderna emellan. Men 

man skulle kunna göra valet av läroböcker annorlunda. Att använda sig av de läroböcker som 

används mest ger ett mer tillförlitligt resultat. Speciellt när det gäller vad eleverna i skolan får 

ta del av inom unionstiden. I vilken grad de läroböcker som ingår i min undersökning används 

i skolan vet jag inte. Detta kan också vara ett sätt att få ett mer tillförlitligt resultat. Jag valde 

att i min textanalys formulera egna frågor att utgå från. Man kan även använda sig av andra 

analyser om man vill titta mer detaljerat på vissa delar. I kapitlet om tidigare forskning 

nämnde jag Nina Olssons uppsats. Hon skriver att hon i sin forskning använt sig av Christer 

Karlegärds analyseringsmetod.24 Att veta vad som är sant och inte sant i en lärobok kan också 

vara svårt. Vid ett val av en lärobok måste man utgå från att den är sanningsenligt skriven. 

Det är dock fortfarande viktigt att man ser sina källor kritiskt och förstår att en händelse kan 

presenteras på olika sätt beroende på vilken betydelse den har. Det kan nämnas att Levande 

historia 8 elevbok berättar att det var 368 392 nej-röster i folkomröstningen. Sammfunnsfag 

for ungdomstrinnet, Historie 8 skriver att det var 368 208 nej-röster, ja-rösterna var däremot 

desamma i båda läroböckerna. Detta tyder på att det inte är riktigt samma fakta i olika böcker. 

 

Min avsikt med undersökningen var att komma fram till ett resultat angående vad svenska och 

norska läroböcker för grundskolan tar upp om unionstiden. Ett resultat har jag redovisat, men 

om det täcker alla grundskolans läroböcker i både Norge och Sverige blir svaret självklart nej. 
                                                
24 Nina Olsson (2005), s. 5 
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Trots att det inte gör det får man en bild av hur det ser ut. Däremot som jag tidigare har nämnt 

tror jag inte att resultatet hade förändrats mycket om fler läroböcker använts i 

undersökningen. 

 

3.5 Procedur 

För att få fram relevanta läroböcker för min undersökning tog jag hjälp av en av Karlstads 

universitets bibliotekarier. Vi kontaktade høgskolen i Oslo som skickade ett antal norska 

läroböcker för grundskolans senare år till Karlstads universitet. På universitetet i Karlstad 

lånade jag även de svenska läroböckerna jag behövde för att genomföra min undersökning. 

När insamlingen av materialet var klart tog textanalysen sin början. Jag började med att ta 

reda på var i böckerna det kunde tänkas stå något om Sverige-Norge unionen. Därmed hade 

jag fått en inblick i vad de fyra böckerna tog upp om unionen. Utifrån detta förarbete började 

granskningen av texterna. Jag utgick från de frågor jag tidigare nämnt när jag gick igenom 

varje text. Jag skrev hela tiden ner det som boken tog upp i ett nytt kapitel för varje ny bok jag 

analyserade. När jag hade analyserat de båda svenska böckerna sammanställde jag och skrev 

ner en sammanfattning om de två tillsammans. Sedan gjorde jag likadant med de norska 

läroböckerna. När detta var avklarat läste jag igenom vad jag hade kommit fram till innan jag 

påbörjade min jämförelse av de norska böckerna i förhållande till de svenska böckerna. När 

arbetet med jämförelsen genomfördes använde jag mig återigen av de tidigare nämnda 

frågorna. Jag utgick från punkt till punkt och skrev ner vad jag kom fram till på varje del i 

jämförelsen. 
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4 Resultat 

 

4.1 Styrdokumenten 

4.1.1 Vad säger den norska respektive den svenska l äroplanen 

De svenska (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, 

Lpo 94) och norska (Læreplan for grunnskole, vidaregåande opplæring og vaksenopplæring) 

läroplanerna är uppbyggda på olika sätt, men har ändå mycket gemensamt. Detsamma gäller 

för kursplanerna i historieämnet i de båda länderna.  

 

Mängden av historiska fakta är näst intill oändlig och ämnet kräver därför ett 

genomtänkt urval. De företeelser som eleverna möter i skolan, närmiljön och 

samhället ges en historisk bakgrund och sätts in i ett övergripande 

sammanhang.25 

 

Citatet ovan talar om att det finns många intressanta historiska händelser som är värt att 

nämna, men då skulle det inte finnas plats till någon annan undervisning inom de andra 

ämnena i skolan. Läroplanerna och kursplanerna måste därför styra till viss del vad som ska 

tas upp, men dessa kan också tolkas på olika sätt. I slutänden är det de lokala kursplanerna 

som talar om för oss vilka ämnesområden som ska tas upp och hur stor del varje sak blir 

tilldelad. 

 

I den svenska läroplanen menar man på att alla bör få en medvetenhet om det egna och en 

delaktighet i det gemensamma kulturarvet. Detta skapar förmågan att förstå andras villkor och 

värderingar. Meningen med utbildningen som eleverna får i skolan är att överföra och 

utveckla kulturarvet, såsom värden, traditioner, språk och kunskaper. När eleverna 

tillgodosetts med dessa historiska perspektiv kan de utveckla en större förberedelse inför 

framtiden.26 

 

                                                
25 Skolverket (2000), kursplan historia, 
http://www3.skolverket.se/ki03/info.aspx?infotyp=24&skolform=11&sprak=sv&id=3884&ar=0607&extraid=20
87&valtyp=&sel=&txt= 
 
26 Skolverket, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94 (Ödeshög: 
Skolverket, 2006) s. 3-6 
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Bland det första som står att läsa i den norska läroplanen är att syftet med utbildning är att 

förmedla god allmänbildning. Som för Sverige är det likaså viktigt för Norge att bevara sina 

kulturarv och därför ska undervisningen utveckla kunskapen som finns om landet och dess 

traditioner.27 

 

Utifrån de båda ländernas läroplaner kan man ana att Norge trycker något mer på deras 

nations gemenskap. Det står tydligt i den norska läroplanen att det är viktigt att finna den 

nationella identiteten genom och sätta prägel på språket och traditioner. Det är viktigt för den 

norska skolan förmedlar huvuddragen och de gemensamma element som finns i den norska 

kulturen.28 

 

Har man samma bakgrundskunskap om en händelse är det lättare att känna gemenskapen och 

sätta det i ett sammanhang29 det blir då även lättare att förstå och leva sig in i andra 

människors situation som den svenska läroplanen strävar efter att varje elev ska lära sig.30 

 

Oavsett vad det handlar om, mänskligheten eller kunskapsbildning, då eller nu finns det en 

historisk dimension.31 Människorna bildar tillsammans ett historiskt samband och det är 

historiska saker som har lett fram till var människan befinner sig idag.32 

 

För att sammanfatta den svenska och den norska läroplanen kan man säga att båda länderna 

tycker att bevarandet av landets kulturarv är viktigt. Därför spelar händelser i historien en 

viktig roll i undervisningen i skolan. Det är här som unionstiden mellan Norge och Sverige 

kommer in i bilden.  

 

4.1.2 Vad säger den norska respektive den svenska k ursplanen i historia 

Nedan finns ett utplock på några mål från båda länders kursplaner i historia. Dessa mål kan 

användas för att få in Sverige-Norge unionen i undervisningen. 

 

                                                
27 Det kongelege kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartement, Læreplan for grunnskole, vidaregåande 
opplæring og vaksenopplæring (Oslo: Det kongelege kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartement, 1997) 
 s. 1-9 
28 Det kongelege kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartement (1997), s. 29 
29 Det kongelege kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartement (1997), s. 28 
30 Skolverket (2006), s. 8 
31 Skolverket (2000) 
32 Kunnskapsløftet, Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring, s. 81 
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Kompetansemål etter 4. årstrinn   

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne  

• forklare hvorfor 17. mai […] feires  

 

Kompetansemål etter 7. årstrinn  

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne  

• bruke begrepet periode og vise sammenhenger mellom fortid og 

nåtid ved å plassere en rekke historiske hendelser i en tidslinje  

• presentere historiske hendelser gjennom å lage to fortellinger om 

samme hendelse, sett fra ulike ståsteder  

 

 Kompetansemål etter 10. årstrinn  

 Mål for opplæringen er at eleven skal kunne  

• finne eksempler på hendelser som har bidratt til å forme dagens 

Norge, og reflektere over hvordan samfunnet kunne ha blitt dersom 

disse hendelsene hadde forløpt annerledes  

• søke etter og velge ut kilder, vurdere dem kritisk, og vise hvordan 

ulike kilder kan gi forskjellige framstillinger av historie  

• presentere viktige utviklingstrekk i norsk historie på 1800- og 

første halvdel av 1900-tallet, og forklare hvordan disse peker fram 

mot dagens samfunn33 

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret 

Eleven skall  

• känna till grunddragen i valda delar av den svenska och nordiska 

historien  

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret 

 Eleven skall  

• kunna redogöra för viktiga händelser och känna till gestalter, idéer 

och förändringar i den historiska utvecklingen i Sverige, Norden 

och Europa, 

• kunna identifiera och reflektera kring några olika historiska 

händelser och skeenden med betydelse för vår egen tid, 

• vara medveten om och kunna ge exempel på att historiska 

händelser och förhållanden kan betraktas på olika sätt34 

 

                                                
33 Kunnskapsløftet, s. 84-86 
34 Skolverket (2000) 
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Som ovan visar liknar kursplanerna från de respektive länderna varandras till stor del. Att 

uppbyggnaden är olika har egentligen ingen betydelse. Den norska kursplanen har delat upp 

sina delmål för årskurs fyra, sju och tio. Medan den svenska kursplanen har sina delmål efter 

årskurs fem och nio. 

  

Den tydligaste delen utifrån målen som förknippas med Sverige-Norge unionen är taget från 

den norska kursplanen där eleven ska kunna förklara varför sjuttonde maj firas. Ett annat mål 

är ju också att kunna räkna upp olika utvecklingssteg i den norska historien under 1800- och 

första halvan av 1900-talet. Annars står det i båda kursplanerna att eleverna ska lära sig om 

speciella historiska händelser och om händelser som har betydelse för dagens samhälle.  

 

I den svenska kursplanen står det bland annat att kunskaper inom den svenska och nordiska 

historien ingår i vår gemensamma referensram. Det står också att insikter i andra länders 

historia ger kunskap och förståelse om vilka likheter och skillnader det finns länder emellan.35 

 

4.1.3 Sammanfattning av styrdokumenten 

Utifrån ländernas läroplaner kan man tolka att elever i dagens skola ska lära sig om Sverige-

Norge unionen. Detta står dock inte ordagrant, men eftersom det är en händelse i historien 

som speglar hur Sverige och Norge ser ut idag ska ämnet tas upp i undervisningen. Både 

läroplanen i Norge och i Sverige går att tyda på olika sätt. Varken de norska eller svenska 

läroplanerna beskriver utförligt vad skolan, lärarna och läroböckerna ska ta upp inom de olika 

ämnena. Kursplanerna i historia däremot är mer tydliga i vad eleverna ska kunna när de gått ut 

en viss årskurs. Men utifrån läroplanerna och kursplanerna i historia uppfyller de läroböcker 

som använts i undersökningen styrdokumentens krav. 

 

4.2 Svenska läromedel 

De två svenska läroböckerna som har använts i undersökningen är:  

 

- Levande historia 8 elevbok som är en historiebok för grundskolans senare år. Den tar upp 

händelser som hur Europa tog form, hur världskartan ritades, de tre stora revolutionerna, 

                                                
35 Skolverket (2000) 
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förändringarna i Norden efter Napoleon och avslutar med utvandringen till Amerika. Denna 

bok kommer nedan att bli omnämnd som lärobok 1. 

 

- SO Direkt Historia ämnesboken som även denna är framtagen för grundskolans senare år. 

Denna bok är större och tar upp mer från historien än den ovan nämnda. Denna lärobok börjar 

sin berättelse med de första människorna, går vidare med grekerna, romarna och araberna. 

Eleverna får läsa om medeltiden i Sverige och utanför dess gränser, hur Sverige såg ut på 

1500- 1600- och 1700-talet. Författarna berättar om de stora revolutionerna och Sverige under 

1800-talet. Boken avslutar med första och andra världskriget, kalla kriget och Sverige efter 

krigsåren. Denna bok blir nedan omnämnd som lärobok 2. 

 

4.2.1 Lärobok 1 

I lärobok 1 beskrivs unionen med Norge väldigt lite. Det står att danskarna tvingades 

överlämna Norge till Sverige 1814 i ett fredsavtal. Norrmännen ville inte finna sig i vad 

Sverige och Danmark kommit överens om utan kallade fredsfördraget för människohandel. 

Norska ombud samlades i Eidsvoll och arbetade fram en grundlag för ett fritt Norge som 

antogs den 17 maj 1814 och den danske prinsen Kristian Fredrik valdes till norsk kung. Att 

Norge blev ett självständigt rike var något som Sverige inte gick med på. Författarna berättar 

även om de misslyckade förhandlingarna och striderna som pågick mellan Sverige och Norge 

de följande tre veckorna. Efter det möttes länderna i nya förhandlingar. Karl Johan som var 

Sveriges dåvarande tronföljare lovade att godkänna Norges grundlag om de gick in i union 

med Sverige. Sveriges kung Karl XIII valdes således också till kung i Norge. Enligt modern 

historieskrivning börjar Norges självständighet 1814. Efter att inträdet i unionen har beskrivits 

hoppar boken direkt vidare till unionens upplösning. Där beskrivs unionen som allt mindre 

populär hos norrmännen. Oskar II som valdes till Sveriges och Norges kung 1872, utsåg en ny 

regering i Norge som Stortinget vägrade samarbeta med. Istället tvingades kungen be ledaren 

i ett av Stortingets partier bilda en ny regering. Det hjälpte inte vad man gjorde i Sverige. 

Norge förklarade unionen upplöst 1905. Länderna förberedde sig på krig mot varandra, men 

förnuftet och förhandlingsviljan segrade och unionen upplöstes, som det utrycks i boken. Det 

nämns även att en folkomröstning genomförts i Norge, där 368 392 norrmän sagt nej till 

unionen och enbart 184 röstade ja.36 

 
                                                
36 Lars Hildingson, m.fl. Levande historia 8 elevbok (Stockholm: Natur och Kultur, 2002) s. 380f, 384f 
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4.2.2 Lärobok 2 

Lärobok 2 beskriver unionens uppkomst genom ett förbund mellan Karl Johan och den ryske 

tsaren Alexander. Sverige vann i ett anfall mot Danmark och i freden fick de Norge. 

Norrmännen gjorde dock motstånd och förklarade sig själva som en självständig stat den 17 

maj 1814 i staden Eidsvoll.  Norge kunde trots detta inte stå emot Sveriges armé utan 

tvingades in i en union med Sverige. I sammanfattningen står att läsa att Karl Johan förstod 

att det var omöjligt att få tillbaka Finland. Istället startade han krig mot Danmark och tog 

Norge. Även i denna svenska lärobok lämnas unionen och återupptas senare i boken. Under 

rubriken Unionen upplöses talar man om att norrmännen tvingats in en union med Sverige 

1814. Författarna berättar att Norges krav på självständighet växte under 1800-talet, trots att 

de nästan utan inblandning från svenskarna fick sköta sin inrikespolitik. Norrmännen begär 

under de första åren på 1900-talet att få egna konsulat utomlands och att få riva unionsmärket 

på flaggan som alla handelsfartyg var tvungna att bära. Båda länderna rustades för krig när 

kungen Oskar II vägrade att godkänna norrmännens ensidiga självständighetsförklaring. 

Krisen löstes genom en folkomröstning i Norge där upplösningen av unionen fick en 

överlägsen seger. Den svenska regeringen insåg då att den 90-åriga alliansen var över. Den 26 

oktober 1905 undertecknades papperna och unionen var därmed upplöst.37  

 

4.2.3 Sammanfattning av de svenska läroböckerna 

Både i lärobok 1 och i lärobok 2 tar författarna upp hur unionen kom till 1814 och att den 

upplöstes 1905. Vad som hände däremellan kan man inte läsa sig till ur dessa texter. Lärobok 

1 lägger sin tyngdpunkt på unionens tillkomst och Norges motvilja till unionen. I lärobok 2 

ligger tyngdpunkten ungefär lika mycket på unionens uppkomst som på dess upplösning.  

Upplösningen av unionen skiljer sig dock något åt i de två läroböckerna, men varför 

unionsupplösningen skedde ges det egentligen ingen förklaring på. I båda böckerna tonas 

upplösningen ner och utifrån texterna framgår det att upplösningen gått snabbt och smidigt. 

Vad unionen mellan Sverige och Norge var och vad den har betytt för de båda länderna får 

läsaren ingen vetskap om. I de svenska läroböckerna får inte Sverige-Norge unionen mycket 

uppmärksamhet, enbart en till två sidor avvaras. 

 

                                                
37 Bengt Almgren, m.fl. SO Direkt Historia ämnesboken (Malmö: Bonniers, 2005, andra upplagan) s. 283f, 300, 
398 
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4.3 Norska läromedel 

De två norska läroböckerna som använts i undersökningen är: 

 

- Matriks 8 Historie, Samfunnsfag for ungdomstrinnet som nedan kommer att kallas för 

lärobok 1. Detta är den senast tryckta boken av de fyra i undersökningen, trycktes 2006. 

Denna lärobok är framtagen för årskurs 8-10 och tar enbart upp en mindre del av historien 

bakåt i tiden. Den börjar med de stora revolutionerna, skilsmässan mellan Danmark och 

Norge, nationalismens utbredelse och unionen mellan Sverige och Norge fram tills Norge 

blev en självständig stat. 

 

- Samfunnsfag for ungdomstrinnet, Historie 8 är den äldsta läroboken som finns med i 

undersökningen (1997) och liksom de andra framtagen för de senare åren i grundskolan. 

Denna lärobok tar upp revolutionerna, från union med Danmark till unionen med Sverige, 

utvandringen till Amerika, demokratiseringen i Norden och hur Europa såg ut på 1800-talet. I 

nedanstående kapitel kommer denna lärobok bli omnämnd som lärobok 2. 

4.3.1 Lärobok 1 

Lärobok 1 börjar sin berättelse om hur Karl Johan ingick i ett avtal med Ryssland och 

Storbritannien. Han skulle hjälpa dem att vinna över Napoleon och då få Norge som belöning. 

När Napoleon var besegrad gick de svenska styrkorna in i Danmark och vann över danskarna 

som inte hade något att sätta emot. Under förhandlingarna i Kiel den 14 januari 1814 blev 

Danmarks kung tvungen att avsäga sig Norge till svenskarna. Ingen hänsyn togs till 

norrmännen som gavs bort som krigsbyte. Norge hade ändå chansen att lösgöra sig och bli en 

självständig stat, eftersom Karl Johan hade fullt upp med kriget mot Napoleon. Den danske 

kronprinsen Kristian Fredrik var inte glad åt överenskommelsen eftersom han skulle bli den 

nästa dansk-norska kungen. Ett möte i Eidsvoll hölls i februari 1814 med Kristian Fredrik och 

21 ämbetsmän. Fortsättningsvis i boken beskrivs den norska grundlagen och hur mötet i 

Eidsvoll gick till väga. Grundlagen antogs den 17 maj 1814 och samma dag blev Kristian 

Fredrik vald till norsk kung. I juli marscherade svenska trupper mot den norska gränsen för att 

ta makten. Svenskarna vann kriget och förhandlingar skedde i Moss den 14 augusti. Norge 

fick behålla sin grundlag och unionen mellan Norge och Sverige var härmed inledd. Den 4 

november valde stortinget den svenska kungen Karl XIII till norsk kung.  
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Ett hopp i tiden görs i boken nu och nästa nedkliv i unionen blir 1905, året för unionens 

upplösning. Författarna nämner dock att Norge under sina år i union med Sverige upplevde 

framgång på många områden. De ställer frågan varför norrmännen ville bryta unionen. En av 

anledningarna till unionsupplösningen anses vara påverkan om de nationalistiska tankarna 

från Europa. Norge krävde att de skulle vara jämställda med Sverige i unionen. Det var bara 

kungahuset och utrikespolitiken som var gemensam för länderna, men ändå hade svenskarna 

mer att säga till om. Boken visar även en bild på den norska unionsflaggan som man var 

tvungen att använda från 1844. Flaggan gillades aldrig av norrmännen som i slutet av 1800-

talet fick lov att använda sin flagga utan unionsmärket. Flaggan blev då en viktig symbol för 

Norges självständighet.  

 

Boken berättar om hur Stortinget försökte få mer makt över regeringen och nämner också att 

kungen, Oskar II, och statsministern hade planer på en statskupp. Stortinget vann 

maktkampen om regeringen över kungen. Från 1884 har det varit Stortinget som bestämt 

regering och inte kungen som tidigare. Genom detta ökade även den norska självständigheten. 

Fortfarande hade dock Stortinget inget att säga till om när det gällde utrikespolitiken. De 

krävde att Norge skulle få ett eget konsulatväsende. Kungen och den svenska regeringen 

avvisade kravet 1895 och hotade med krig om Stortinget inte gav upp. Detta sågs av många 

som ett svidande nederlag för norrmännen och de fick en negativ inställning till svenskarna. 

Norge byggde nya gränsfästningar mot Sverige och tog några år senare upp frågan om eget 

konsulatväsende igen. Den 7 juni 1905 beslutade Stortinget enhälligt att Oskar II inte längre 

var norsk kung och att unionen mellan Norge och Sverige var upplöst. Sverige menade att 

Stortinget inte kunde lösa upp unionen på egen hand. Det måste ske genom förhandlingar 

mellan de båda länderna. Därför skulle norrmän och svenskar mötas för förhandlingar i 

Karlstad. Den svenska riksdagen krävde även att en folkomröstning skulle ske i Norge, där 

norrmännen skulle rösta för eller emot unionsupplösningen. Det norska folket var eniga med 

Stortinget om en upplösning av unionen. Den 31 augusti började förhandlingarna och 

avslutades den 23 september då länderna var eniga. Det blev inget krig, unionen var upplöst 

och Oskar II gav ifrån sig den norska tronen.38 

 

                                                
38 Synnøve Veinan Hellerud och Sigrid Moen, Matriks 8 Historie, Samfunnsfag for ungdomstrinnet (Lørenskog: 
H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) 2006) s. 47f, 51, 126-133, 142f, 145-147 
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4.3.2 Lärobok 2 

I lärobok 2 börjar redovisningen om unionen mellan Sverige och Norge med att Danmarks 

kung måste ge ifrån sig Norge till Sverige. Dessa avtal undertecknades i Kiel i januari 1814, 

även kallat Kielfreden. Hindret var att norrmännen inte ville. Historien går vidare till 

februarimötet i Eidsvoll. Där träffas prins Kristian Fredrik och en rad viktiga ämbetsmän och 

kommer överens om att Kristian Fredrik ska låta sig väljas till norsk kung. I april träffas man 

igen i Eidsvoll då de två partierna Selvstendighetspartiet och Unionspartiet var oense. Det var 

då den norska grundlagen kom till. Grundlagen blev underskriven den 17 maj och Kristian 

Fredrik blev samma dag vald till norsk kung. Boken tar därefter upp mer om vilka som deltog 

i Eidsvoll. Norrmännen hoppades att engelsmännen skulle stötta Norge. Kristian Fredrik 

skrev brev till kungen i England, Rysslands tsar, kungen i Nederländerna och USA:s president 

där han förklarade att Norge aldrig velat tillhöra Sverige. Detta tjänade ingenting till eftersom 

de europeiska länderna lovat Karl Johan Norge som tack för hjälpen med Napoleon. Men 

eftersom Kristian Fredrik var en vald kung kunde bara Stortinget avsätta honom. Krig bröt ut 

mellan grannländerna Norge och Sverige. Norge förlorade kriget och ett avtal slöts i Moss 

mellan länderna. Den svenska kungen godkände den norska grundlagen och Kristian Fredrik 

överlät makten till Stortinget. Den 4 november 1814 beslutade Stortinget att Norge skulle gå 

in i unionen med Sverige.  

 

Boken berättar sedan om Karl Johans inställning till unionen och varför han lät norrmännen 

behålla sin grundlag. Han vill gå försiktigt fram och dämpa bitterheten som fanns. Han ville 

heller inte att norrmännen skulle vara fientligt inställda till unionen då han drömde om att 

dessa två länder så småningom skulle växa samman frivilligt och bli ett enda stort land. I 

september 1818 kröntes Karl Johan till norsk kung, då Karl XIII hade dött tidigare samma år. 

Svensk kung hade han redan blivit krönt till i Stockholm tidigare. Då han krönts till kung blev 

han uppsökt av norska bönder som ville att han skulle ta all makt från Stortinget. Detta 

berodde på att bönderna var trötta på alla skatter som skulle betalas. Karl Johan talade om att 

han inte kunde göra det, men innerst inne var han nog nöjd med att dessa norrmän ville att 

han skulle ha all makt över Norge. Det var stora ekonomiska problem de första unionsåren. 

Karl Johan gillade inte att Norge nekade till att betala av krigsskulder som Danmark hade 

eftersom de inte längre tillhörde varandra. Norge menade att Danmark hade fått behålla 

Norges biländer i förhandlingarna i Kiel och skulle därför inte behöva betala. Det slutade med 

att norrmännen fick betala sin skuld och kungen var nöjd. 1821 bestämde Stortinget att Norge 
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skulle få en egen flagga, men det gillade inte heller Karl Johan. Först under 1830-talet 

accepterade kungen att den norska flaggan användes, men flaggan hade under större delen av 

unionstiden ett unionsmärke i det vänstra översta hörnet. I läroboken visas bilder på hur den 

norska flaggan förändrats från den danska röd-vita till den nuvarande norska röd-blå-vita.  

 

Karl Johan ville inte att norrmännen skulle fira 17 maj, utan han menade att man skulle fira 4 

november istället eftersom det var då unionsförhandlingarna undertecknades. Detta hjälptes 

inte utan den 17 maj firas fortfarande runt om i Norge. När Karl Johan dog 1844 hade hans 

förhållande till norrmännen blivit bättre. Oskar I blev ny kung och under hans regeringstid var 

det inte lika många oenigheter mellan kungen och Stortinget. År 1852 blev Kristianias 

(nuvarande Oslo) huvudgata uppkallad efter Karl Johan och 1875 kom statyn av honom upp 

på slottsbacken. Vidare berättar boken om demokratiseringen, hur makten fördelas och 

norrmännens kärlek till sitt land.  

 

År 1872 blev Oskar II den sista unionskungen. Stortinget ville ha kontroll över regeringen, 

kungen sa nej och diskussioner bröt ut. Stortinget stämde regeringen för riksrätt och riksrätten 

dömde för Stortinget. Regeringen blev tvungen att avgå och Oskar II hade inget annat val en 

att utse stortingsmannen Sverdrup, som var en av dem som satt igång stämningen, till 

statsminister i Norge. Kungen miste mycket av sin makt genom detta. Författaren beskriver 

därefter hur striden om konsulatväsendet gick till. Under unionstiden var det de svenska 

konsulaten som tog hand om både de svenska och de norska företeelserna. Många norrmän 

tyckte att de skulle ha egna konsulat. Stortinget började lägga fram förslag om att Norge 

skulle ha egna konsulat i början på 1890-talet, men svenskarna svarade med att förbereda sig 

för angrepp mot Norge. De svenska planerna var att ockupera en viss landsträcka i Norge för 

att norrmännen skulle rätta sig efter svenskarnas önskningar. Norrmännen hade inte mycket 

att sätta emot de svenska trupperna utan var tvungna att ge med sig i konsulatfrågan. 

Förhandlingar uppkom istället huruvida utrikespolitiken skulle styras. Det såg ut som 

förhandlingarna skulle lösas, men det gjorde de inte. I maj 1905 beslutade Stortinget att Norge 

skulle ha egna konsulat utomlands. Oskar II godtog inte detta och han fick inte medhåll av 

regeringen som avgick. Det var omöjligt för kungen att sätta ihop en ny regering och på grund 

av detta kunde han inte längre vara norsk kung menade Stortinget. Den 7 juni beslöt 

Stortinget att unionen var upplöst. I augusti hölls en folkomröstning för att ta reda på det 

norska folkets inställning till unionsupplösningen. 368 208 personer röstade för att unionen 

skulle lösas upp och 184 röstade för att den skulle finnas kvar. Svenskarna ville ändå inte 
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godta att norrmännen ville lösa upp unionen mellan länderna, utan krävde att förhandlingar 

skulle ske. Förhandlingar skedde i Karlstad med representanter från de båda länderna. Om de 

inte kom överens var det risk för att det skulle bli krig. Det slutade med att länderna var eniga 

om att unionen skulle lösas upp. En anledning till att svenskarna accepterade 

unionsupplösningen var att Norge gick med på att riva de flesta av sina gränsfästningar.39 

 

4.3.3 Sammanfattning av de norska läroböckerna 

Unionen mellan Sverige och Norge får stor plats i de norska läroböckerna. I både lärobok 1 

och lärobok 2 ges en utförlig förklaring till unionens uppkomst och dess upplösning. Båda 

läroböckerna nämner fredsförhandlingarna i Kiel, grundlagsfrågan som uppkom i Eidsvoll 

och betydelsen av undertecknandet av unionen i Moss. Unionsflaggan nämns i båda böckerna 

och den viktiga konsulatfrågan beskrivs. Att förhandlingarna om unionens upplösning 1905 

sker i Karlstad med representanter från båda länderna kan man också läsa om. I lärobok 2 kan 

man också läsa om Kristian Fredriks försök att få andra länder att stötta Norge i sin 

självständighetsförklaring och om unionens kungar. Andra händelser under unionens gång 

kan eleverna också ta del av. Lärobok 1 tar dock inte upp andra händelser som inte hade med 

upplösningen att göra. Båda läroböckerna trycker mycket på att Norge vill bli ett fritt land. 

Att 17 maj firas fortfarande är ett tecken på att grundlagen som fattades det datumet år 1814 

har stor betydelse för Norge. Båda böckerna beskriver utformandet av unionen och vad den 

innebär i texterna. Det som kan uppfattas något nedtonat i de norska texterna kan vara 

svenskarnas syn på unionen vid upplösningen.  

 

4.4 Jämförelse mellan de norska och de svenska läro böckerna 

Det märks tydligt att unionen har olika betydelse för Norge respektive Sverige. Utrymmet 

som ges till unionen är knappt nämnbar i de svenska läroböckerna. Däremot har unionen i de 

norska läroböckerna fått mycket stort utrymme. Trots att de norska läroböckerna skiljer sig en 

hel del från de svenska läroböckerna kan man se vissa likheter. Att Sverige fick Norge av 

Danmark genom ett krig framgår i de undersökta läroböckerna. Eidsvoll nämns och likaså 17 

maj och dess betydelse. Även om dessa två händelser nämns i både Norges och Sveriges 

läroböcker är förklaringarna om händelserna något olika och mer utförliga i de norska 

                                                
39 Harald Skjønsberg, Samfunnsfag for ungdomstrinnet, Historie 8 (Aurskog: Gyldendal Norsk Forlag ASA, 
1997) s. 54-61, 101-105, 108, 113-115, 126-129 
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läroböckerna. Att Stortinget och regeringen spelar roll för unionens upplösning förstår man 

utifrån böckernas texter. Det som skiljer de svenska böckerna från de norska är att ingen 

större förklaring ges på varför dessa har betydelse. Folkomröstningen i Norge som hölls för 

att ta del av det norska folkets syn på unionen, är också något som återkommer i alla dessa 

läroböcker. Att unionen upplöstes 1905 framgår och att det var genom förhandlingar finns 

också med i texterna. De norska läroböckerna är dock de enda som talar om att 

slutförhandlingarna om unionens upplösning hölls i Karlstad och enbart en av de svenska 

läroböckerna talar om vilket datum unionen var upplöst. I de norska läroböckerna får man en 

klarare bild av unionen. I texterna ges förklaringar om varför de olika händelserna inom 

unionen inträffade. De svenska texterna är korta och meningen med texterna tycks vara att 

enbart läsa igenom det för att sedan fortsätta med nästa kapitel. De norska texterna däremot 

väcker nyfikenhet och meningen med texten tycks vara att man ska förstå vad som egentligen 

hände. Att unionen betyder mer för Norge än vad den gör för Sverige märks tydligt. Norge 

blev en självständig stat under unionstiden och det firas än idag under 17 maj.   
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5 Diskussion 

 

5.1 Analys 

Som jag nämnde i inledningen av arbetet kommer jag inte ihåg att vi fick lära oss mycket om 

Sverige-Norge unionen under min tid i grundskolan. Efter genomförandet av denna 

undersökning har tankar väckts hos mig som blivande lärare att verkligen se till att eleverna 

får den kunskap de är berättigade till. Vilka läroböcker ska användas i skolan och ska alla 

läromedel analyseras innan de överräckes till eleverna. Skolan ställer höga krav på lärarna 

idag och jag har insett tack vare min undersökning att det krävs väldigt mycket kunskap hos 

lärarna utöver det som finns nedtecknat i våra läroböcker. 

 

Resultatet visar att det är relativt stora skillnader mellan de svenska och norska läroböckerna. 

Unionstiden har större betydelse för Norge än Sverige. Ändå delar länderna samma historia 

och det borde inte skilja så mycket utrymmesmässigt i undervisningen oavsett om man 

befinner sig i Sverige eller Norge. Norska elever får mer kunskap om unionen än vad svenska 

elever får, men hur ska man ställa sig till det. Får svenska elever mer av något annat i 

historieämnet eller blir norrmännen mer allmänbildade. Oavsett om de svenska eleverna lär 

sig mer om t.ex. första världskriget finns fortfarande luckan om en del av Sveriges historia. 

Unionstiden är som jag tidigare nämnt lika mycket Norges som Sveriges historia, men 

tydligen är den inte särskilt viktig att lära sig om i vårt land. Vem är det som bestämmer vad 

eleverna ska lära sig i skolan? Läroplanerna är luddiga i sitt utformande, kursplanerna i 

historia tar oss närmare målet, men ändå inte ända fram till vad. Båda ländernas kursplaner i 

historia nämner att eleverna ska känna till olika händelser som bidragit till att samhället ser ut 

som det gör idag. I den norska kursplanen nämns också att just 1800-talet ska tas upp i 

undervisningen. Visserligen hände det mycket annat också under 1800-talet i historien, men 

unionstiden var faktiskt en del av den. I den svenska kursplanen nämns att eleverna ska ha 

kunskap om viktiga händelser och historiens utveckling i både Sverige och Norden. Även fast 

läroböckerna uppfyller de krav som läroplaner och kursplaner kräver är väl meningen med all 

ny kunskap att man ska förstå den. För att förstå ny kunskap måste den sättas in i ett 

sammanhang och det räcker inte med övergriplig fakta för att göra det. Även om Norge blev 

en självständig stat efter unionstiden, vilket självklart har betytt enormt mycket, tar de norska 

läroböckerna upp mycket mer än det i berättelsen om unionstiden. De svenska läroböckerna 
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ger en överblick över vad som hände.  Hur unionen kom till, att Norge och Sverige inte var 

överens om ett antal frågor och att unionen upplöstes. De norska böckerna beskriver mer 

detaljerat och det gör det också intressantare att läsa och även förstå händelserna. 

 

Jämför man texterna i läroböckerna med dem som förmedlas i den litteratur jag använt mig av 

i inledningskapitlet, kan både skillnader och likheter utmärkas. Läroböckernas texter får stöd 

av den övriga litteraturens. I den norska läroboken Samfunnsfag for ungdomstrinnet, Historie 

8 får läsaren ta del av annan kunskap än vad som redovisas i den övriga litteraturen. Det 

medhåll som kung Karl Johan får av en del norska bönder, statyn av honom och huvudgatan i 

Oslo som är uppkallad efter honom. Varför kan man läsa om detta i en norsk lärobok och inte 

i en av de svenska kan man ju fråga sig. Betyder Karl Johan mer för Norge än för Sverige. 

Det var ju Karl Johan som gjorde det möjligt för Sverige att bilda union med Norge. Vet 

elever i dagens skola att Karl Johan var en av unionskungarna. Visst det står i läroböckerna, 

både norska och svenska, men det är nog lättare för en norsk elev att sätta in det i ett 

sammanhang. I den andra norska läroboken Matriks 8 Historie, Samfunnsfag for 

ungdomstrinnet berättar författarna att Norge trots unionen upplevde framgång inom många 

områden. Ändå ligger tyngdpunkten i de norska läroböckerna på Norges kamp för friheten 

och en självständig stat. Framställningen av Sverige blir därför lite dubbelsidig. Dessa 

läroböcker som använts i undersökningen och litteraturen som använts i inledningskapitlet 

framställer Sverige som det maktinnehavande landet. Om det nu var Sverige som hade 

makten varför fick Norge sina krav uppfyllda. En parallell kan dras härifrån och till det som 

Fredrik Helmertz kom fram till i sin D-uppsats. Han menade att det inte fanns några svenska 

krav som var tunga nog att ligga till grund för ett krig mellan grannländerna. Detta kanske kan 

vara en av anledningarna till att många oenigheter slutade med förhandlingar istället för med 

knytnävarna. Det kanske också ligger någonting i det som går att läsa i Samfunnsfag for 

ungdomstrinnet, Historie 8 om Karl Johans inställning till unionen. Han godkände Norges 

grundlag för att han ville få norrmännen lite mer medgörliga. Karl Johan drömde nämligen 

om att Sverige och Norge en dag frivilligt skulle bilda ett land tillsammans. Kanske är det så 

att kärleken länderna mellan är större än vem som ska styra och ha makten. 

 

Utifrån resultatet framgår att de norska läroböckerna är mer förklarande i sina texter. Det är 

även lättare att förstå sambandet och texterna gör att man vill veta mer om unionen. Olle 

Ekhöjds forskning har kommit fram till att det i de norska läroböckerna berättas mer om 

relationerna mellan Sverige och Norge. Det kan jag delvis hålla med honom om utifrån min 
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undersökning. Han menar även att de norska texterna kan vara mer dramatiska än de svenska, 

vilket inte mina resultat visar. Ekhöjds undersökning är visserligen gjord med hjälp av 

läroböcker skrivna för gymnasiet, men frågan är om det är någon större skillnad. Texterna i de 

läroböcker som använts i undersökningen är relativt neutrala. Ingen dramatik och inte något 

ställningstagande på annat sätt än vart tyngdpunkten i texterna ligger. 

 

Trots att de svenska och de norska läroböckerna har skillnader, framställs ändå grunden av 

händelserna på ett likvärdigt sätt. Visst ger de norska böckerna bättre förklaringar, men 

grundstommen är egentligen den samma. Nina Olsson har i sin undersökning kommit fram till 

att unionsupplösningen skildras väldigt olika i svenska och norska läroböcker för gymnasiet. I 

det påståendet kan jag både hålla med och inte hålla med. Resultatet här visar att de svenska 

böckerna inte ger tillräckliga förklaringar vilket då leder till att det kan uppfattas som väldigt 

olika. De skriver om vissa bitar ur det som ledde till upplösningen, men det blir inget 

sammanhang. Hade de svenska böckerna gett unionen samma utrymme som de norska 

böckerna gjort, hade vi kunnat ta del av fler förklaringar till de olika händelserna. Hade 

förklaringarna varit lika i svenska och norska böcker, ja det vet man inte. Det som däremot 

står skrivet i de svenska läroböckerna finns ju med i de norska så rent teoretiskt skulle 

händelserna nog förklaras på ungefär samma sätt. 

 

5.2 Slutsats 

Utifrån min undersökning kan vissa slutsatser dras. Unionen mellan Sverige och Norge har 

olika betydelse för de båda länderna. På grund av dess olika betydelse leder detta också till att 

läroböckerna i dessa två länder inte tar upp samma saker. Både de svenska och de norska 

läroböckerna tar upp unionstiden, men ger den olika mycket utrymme. I de norska böckerna 

beskrivs unionen väldigt mycket och förklaringar ges på de olika händelserna under unionens 

gång. Detta medför att unionstiden tar mycket plats i de norska läroböckerna. I de svenska 

läroböckerna får inte unionstiden speciellt mycket utrymme vilket istället leder till att unionen 

beskrivs mer ytligt. De svenska läroböckerna tar upp alldeles för lite om unionen för att 

eleverna ska förstå vad den innebar och vilka händelser som ledde till att den upplöstes 1905. 
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5.3 Framtida forskning 

Det finns mycket kvar att forska kring om unionen mellan Sverige och Norge. Framtida 

forskning skulle kunna handla om huruvida handlingen skiljer sig i läroböckerna i förhållande 

till när de är skrivna. Intervjuer med lärare och elever skulle också vara en intressant vinkel. 

Observationer under en eller flera lektioner i en klass vore intressant för att se hur läraren 

framställer unionen. Jämförelser kan sedan genomföras mellan länderna. En annan intressant 

synvinkel skulle vara att titta på om framställningen och innehållet skiljer sig från skola till 

skola. Uppe i norra Sverige kanske det inte ser ut på samma sätt som i södra Sverige. Det 

skulle också vara bra att ta reda på vad elever vet om unionen innan de pratat om den i skolan. 

Både norska och svenska elever skulle kunna delta i en sådan undersökning. Sedan kan man 

intervjua dessa elever efteråt för att ta reda på vad de lärt sig och om de ändrat någon 

uppfattning.
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