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Abstract 

 
The aim of this bachelor’s thesis is to analyze if there are differences in the way of explaining 

the causes of The Great Emigration from Sweden to America in the late 1800s/beginning of 

the 1900s. Due to the researcher’s education the thesis has a didactic, and comparative 

perspective between how history textbooks aimed for Middle School and High School and 

how the exhibition Drömmen om Amerika (= The Dream of America), in Vaxjo, Sweden, 

explains this phenomena. A special analysis scheme is applied to the sources in a way to make 

it clear to the reader how informative they are and how much effort they put in the explaining.  

 

The outcome of the analysis shows that the exhibition gives the visitor a wider, deeper, and 

more informative depiction of The Great Emigration, compared to the textbooks’ more 

summarized extracts. However, many teachers and pupils consider it difficult to apply 

museums’ productions into the every-day-history-education in the classroom. In order to 

follow the policy documents made for the school, teachers often use the adapted-for-school-

curriculum-textbooks as a central part of the education, instead of museums. Comparing the 

textbooks against each other, the analysis shows that the Middle-School-textbooks give more 

causes to The Great Emigration but the High-School-textbooks explain the causes in a much 

more informative way.  
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1. Inledning 

Att vi hade en massiv utvandring till Amerika under framförallt slutet av 1800-talet/början av 

1900-talet har nog inte gått någon obemärkt förbi. Det har forskats rikligt kring ämnet men 

även skönlitterära verk, filmatiseringar och historiebruk i olika former har idag format vad vi 

vet, eller kanske rättare sagt; tros veta, om fenomenet utvandring. Skälet till varför jag har valt 

att inrikta mig på utvandringen i min egen forskning är framförallt för att min familj, och då i 

synnerhet min farfar Bengt Johansson, är väldigt kunnig och insatt i utvandringens historia 

samt Wilhelm Mobergs verk om samma period. Detta intresse har förts vidare och vid valet 

av kandidatuppsatsämne kändes det som en självklarhet att välja denna inriktning.  

Att hundratusentals människor helt plötsligt bryter upp det traditionella livet på gården eller i 

staden och flyttar hundratals mil västerut är både skrämmande och fascinerande på samma 

gång. Att detta även skedde i en tid då transportmöjligheterna var långsamma och påfrestande 

måste betyda att dessa utvandrare verkligen i många fall hade kniven mot strupen. Utan någon 

förändring i vardagen skulle de till slut gräva sin egen grav. Troligtvis var det så kritiskt. Över 

100 år senare har transportmöjligheterna förbättrats avsevärt och vi är idag ett betydligt mer 

välmående land än under utvandringens kulmen. Detta gör att vi idag kan ha svårt att sätta oss 

in i dessa människors tankar och handlingar. Vi kan inte längre prata med dem, fråga vad 

utvandringen betydde för dem, då alla de som utvandrade under den största emigrationsvågen 

1880-1890-talet är döda sedan länge. Allt som idag återstår av den stora utvandringen är 

kvarlevor
1
 som påverkar vilken bild vi idag har av historien. Såhär skriver Anders Florén i 

boken Historiska undersökningar:  

Det förflutna finns. Händelser i gången tid har avsatt spår. Vilka delar vi väljer att 

studera av det förflutna styrs av den kunskap vi anser oss behöva i nuet. Den historiska 

kunskapen är således inte ett enkelt återskapande av det förflutna, den är skapad med 

speciella syften och ur särskilda perspektiv.
2
 

Min kandidatuppsats kommer därför att behandla vilken bild vi idag har skapat av just dessa 

kvarlevor, och i synnerhet titta närmare på vad dagens elever får för bild av utvandringen 

                                                      
1
 Exempelvis brev, kontraktsdokument, kläder men även berättelser om utvandringen förmedlade av nutida 

ättlingar.  
2
 Florén Anders och Ågren Henrik, Historiska undersökningar – Grunder i historisk teori, metod och 

framställningssätt. 2011. Sid 32.  
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genom dels de historieläroböcker som används på högstadiet och gymnasiet idag och dels den 

permanenta utställningen i Utvandrarnas Hus, Drömmen om Amerika.   

Varför denna uppsats kommer att ta formen av en didaktisk analys är framförallt för att jag i 

framtiden själv ska bli lärare och undervisa om utvandringen. Av den anledningen anser jag 

det vara värt att ta en närmare titt på vilka förklaringar som dagens läroböcker ger av 

utvandringen och hur dessa kan jämföras med Drömmen om Amerika:s förklaringar till 

samma fenomen. Det ska tilläggas att tillgängligheten till Utvandrarnas Hus här i Växjö 

givetvis har underlättat valet av ämne och möjligheten att närmare forska kring utvandringen.  

Det ska bli intressant att försöka finna eventuella skillnader mellan läroböckernas förklaringar 

till utvandringen jämfört med museets förklaringar. Det är här viktigt att klargöra de 

skillnader som finns mellan dessa två historieundervisningar. Läroböckerna är styrda utifrån 

vad lagstadgade styrdokument, marknadskrav, politiskt klimat, vetenskapliga rön och 

paradigm för närvarande anser att eleverna i skolan bör kunna. Läroböckerna i historia är 

också väldigt ofta, av egen erfarenhet, i högsta grad sammanfattade och går inte i första hand 

ner på djupet i händelser eller epoker i historien. Anledningen till detta kan vara att 

historieläroböckerna idag ska behandla sådan stor mängd information på ett så pass begränsat 

utrymme som en lärobok är. Min hypotes blir därför att jag utgår från att Drömmen om 

Amerika ger en mer detaljerad och omfattande bild av förklaringarna till utvandringen. 

Svenska Emigrantinstitutet har visserligen också gjort ett urval likt läroböckerna, vilket är 

viktigt att betona, utifrån de kvarlevor som finns tillgängliga och vad som klassats som 

intressant att få veta om utvandringen.  Innehållet i utställningen har ändå valts utan de krav 

som läroböckerna har, som alltså på ett helt annat sätt är styrda av yttre faktorer. En annan 

viktig punkt är också att utställningen enbart kan koncentrera sig på att förklara just 

utvandringen och därav kan allt utrymme ges till just detta, till skillnad från läroböckerna. 

Avslutningsvis kan en intressant undersökning, Youth and History, nämnas, som visar att 

elever i Europa har störst förtroende för museer och historiska platser som 

historieundervisning snarare än läroböcker.
3
 Hypotesen kommer att prövas mot det empiriska 

material som kommer att ligga till grund för min komparativa studie.  

                                                      
3
 Ammert Niklas (Red.), Att Spegla Världen – Läromedelsstudier i teori och praktik, 2011.  Sid 27.  
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Hundratusentals människors livsöden får dagens elever reda på genom att läsa några blad i en 

lärobok. Ger det en rättvis bild av de öden som drabbade dessa människor? 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på huruvida det är skillnader i hur utvandringen förklaras 

(och vilka dessa i så fall är) mellan dagens läroböcker och utställningen Drömmen om 

Amerika på Utvandrarnas hus. Avsikten med uppsatsen är även att analysera hur det förklaras, 

genom ett specifikt analysschema presenterat i teorikapitlet. Syftet är också att forska fram 

om, och i så fall hur, läroböckerna och utställningen är anpassade åt rådande styrdokument.  

Uppsatsens frågeställningar lyder enligt följande: 

- Vilka förklaringar till utvandringen ger dagens läroböcker jämfört med de förklaringar 

som Drömmen om Amerika ger?  

- På vilket/vilka sätt redogörs det för dessa förklaringar i läroböckerna samt i Drömmen 

om Amerika?  

- Om resultatet på fråga ett ger skilda svar; varför är det skillnader mellan läroböckernas 

och utställningens förklaringar till utvandringen?  

- Hur stämmer innehållet i läroböckerna samt utställningen överens med gällande 

styrdokument för högstadiet och gymnasiet?  

2. Bakgrund 
 

I detta kapitel kommer en generell bild av utvandringen att beskrivas. Källmaterialet kommer 

delvis bestå av delar av verken under kapitlet Tidigare forskning men även annan litteratur 

och texter som inte nödvändigtvis är av vetenskaplig karaktär kommer att användas i denna 

del. Koncentreringen ligger på Sverige som helhet som utvandrarland och därför sker ingen 

fördjupning i särskilda städer eller platser, mer än att viktiga utvandrarplatser givetvis 

kommer att nämnas. Syftet med denna del är att läsaren ska bli tillräckligt insatt i 

utvandringens historia innan mitt eget forskarmaterial presenteras. Betoningen kommer att 

ligga på de viktigaste detaljerna, händelserna och skeendena i utvandringens historia då det 

inte är av kandidatuppsatsmått mätt att detaljerat beskriva varje händelse som hade betydelse 

för utvandringen. Därav kommer bakgrundskapitlet inte att behandla speciellt ingående livet i 
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Amerika för emigranterna eller varför folk återvände hemåt. Det som är av särskilt värde är 

istället vilka förklaringar som ges till varför folk valde att emigrera, detta då min egen 

forskning kommer att ha förklaringsperspektivet som huvudinriktning.  

2.1 Landsomfattande orsaker som låg till grund för utvandringen 

 

Grunden till utvandringen lades redan på 1700-talet då Sverige för första gången på mycket 

länge upplevde fred under en längre period i landet. Visserligen krigade Sverige ytterligare 

några gånger (mot Ryssland och Preussen och framförallt i finsk-ryska kriget 1808-09) efter 

det att Karl XII stupat, men dessa krig var kortvariga och bara det senare innebar mer 

omfattande krigsskador.
4
 Redan efter stormaktsväldets fall 1720 började nedrustningen av 

försvaret och risken att tvingas ut i krig minskade. Rent politiskt avskaffades enväldet och 

Sverige började anamma en realistisk avspänningspolitik i samband med detta. ”Hattarna” tog 

över makten 1739 och statens ekonomi var central i deras politik. Sverige skulle på nytt 

byggas upp, jordbruket skulle bli landets ryggrad och nyckeln till framgång stavades ett 

dirigerat näringsliv som staten ansvarade för. Det som dock var besvärande var bristen på 

arbetskraft som kunde ge näringslivet den nödvändiga ”pushen” som gjorde att visionen kom 

igång på allvar. Landets befolkning var därför en maktfaktor för att konkurrera med övriga 

länder i Europa och av det skälet upprättades världens första statistiska byrå 1749, vars 

uppgift var att kartlägga Sveriges befolkning. Detta beslut skulle senare visa sig vara av 

mycket stor hjälp vid kvantitativa mätningar av hur många som faktiskt emigrerade till 

Amerika och vilka de var som stannade kvar. 1814 och framåt var det definitivt slut på 

krigsaktioner för Sveriges del vilket innebar starten på en stor befolkningsökning i landet.
 5

  

 

Andra orsaker till den massiva befolkningsökningen stavades smittkoppsvaccineringen, som 

efter 1814 blev obligatorisk, samt potatisodlingen som slog igenom på allvar och som kom att 

bli en mycket viktig råvara hos befolkningen. Potatisen medförde ett ökat välstånd som i sin 

tur låg till grund för en befolkningstillväxt. Den sjunkande spädbarnsdödligheten gav också 

upphov till att fler överlevde till vuxen ålder än tidigare. Samtaget skedde en 

strukturomvandling av jordbruket med följd att antalet bönder inte ökade, medan däremot den 

egendomslösa befolkningen vid 1850 var fyra gånger högre än den varit 100 år tidigare. Detta 

                                                      
4
 http://www.utvandrarnashus.se/kunskapsbanken-13048.asp        2012-01-25  

5
 Beijbom Ulf, Mot löftets land – Den svenska utvandringen, 1995. Sid 11ff.  

http://www.utvandrarnashus.se/kunskapsbanken-13048.asp%20%20%20%20%20%20%20%202012-01-25
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i sin tur ledde till att Sveriges fattigvårdsbidrag blev allt högre, något som ska ha väckt tankar 

om att lätta de krav rörande emigrationen som då gällde.
6
 Det var vid denna tid ingen 

samhällsplanerare som anade att befolkningsökningen skulle nå nivåer som skulle resultera i 

omfattande fattigdom och misär.
7
  

 

Kristendomen började även under 1700-talet att tappa sin tidigare så starka makt i Sverige. 

Under detta sekel uppstod en religiös väckelse där individens moral och relation till Gud var 

av central betydelse och i direkt motstånd till den vanemässiga tron och den kyrkliga 

ortodoxin. De personer som deltog i dessa rörelser kallade sig pietister och samlades 

tillsammans i små konventiklar
8
 där de tillsammans läste bibeln. Kyrkan motsatte sig detta 

genom att 1726 införa konventikalplakatet där de förbjöd all andlig verksamhet i hemmen 

som icke var enbart för hushållets egna medlemmar. Detta plakat varade till 1858 men trots 

hårda straff från kyrkans håll så ökade hela tiden mängden nya grupper som utmanade 

kyrkan.
9
 För att slippa förföljelser, trakasserier och fängelsestraff framstod utvandring som 

enda realistiska alternativet för många av dessa grupper. Det frikyrkliga Amerika, där herde 

och församling hade ett öppet förhållande, lockade för dessa religiösa samlingar.
10

 Nutida 

forskare som studerat detta fenomen menar att detta kom att utgöra startpunkten på 

sekulariseringen i Sverige.
11

  

 

På politisk nivå innebar mitten av 1800-talet stora lättnader i emigrationsmöjligheter. Redan 

1840 skrevs motioner som syftade till att ge större emigrationsfriheter, detta låg i linje med 

övriga Europa där liberalismen började få ett allt större fäste. Man började nu på ett helt annat 

sätt än tidigare betona individens rätt att bestämma över sitt eget liv och sin egendom. 

Lättnader i emigreringen skulle också innebära att de faror som annars kunde uppkomma i 

takt med den ökade befolkningen nu inte skulle bli särskilt omfattande då många 

förhoppningsvis valde att emigrera istället. Det skulle dock dröja ytterligare en ca 20 år innan 

emigreringen tog fart på allvar. Detta p.g.a. att det fram till 1860 krävdes att man 

införskaffade sig ett pass för utrikes bruk för att få lämna landet. Denna obligatoriska del 

                                                      
6
 Runblom Harald och Norman Hans, From Sweden to America – A History of the Migration, 1976. sid 98. 

7
 http://www.utvandrarnashus.se/kunskapsbanken-13048.asp           2012-01-27  

8
 Konventiklar = mindre grupper  

9
 Hedenborg Susanna och Kvarnström Lars, Det svenska samhället 1720-2006 – Böndernas och arbetarnas tid, 

2010. Sid 34ff.  
10

 Beijbom, 2005. Sid 29f.  
11

 Hedenborg & Kvarnström, 2010. Sid 35. 

http://www.utvandrarnashus.se/kunskapsbanken-13048.asp
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ströks helt och hållet 1860. Sverige hade nu på allvar öppnat dörren och blivit ett 

utvandrarland.
12

 

2.2 Utvandringen mellan ca 1860-1930 

 
Under det amerikanska inbördeskriget 1861-1865 minskade utvandringen till Amerika 

temporärt. Ändå berörde kriget många svenskar. Flertalet, liberala, svenskar som redan hade 

utvandrat tog nämligen värvning i armén på nordstaternas sida för att slaveriet skulle 

avskaffas. För dessa svenskar blev nu Amerika plötsligt något som man kämpade för. Något 

som man kunde identifiera sig med. Något som man nästintill älskade. Även rent geografiskt 

slog sig nästan alla svenska immigranter sig ned i de norra staterna och blev därför en viktig 

kraft för nordstaterna i kriget.
13

 Efter det att kriget var över började emigrationen ta fart på 

allvar och 1867 utgör det direkta startåret på massemigrationen från Sverige. Landet hade 

nämligen lidit mycket svårt av missväxt under några år p.g.a. att årstiderna löpte mer varierat 

än de brukade. Norrland led hårdast 1867 medan Sveriges södra delar fick ta den värsta 

smällen 1868, året då sommaren inte bjöd på välbehövligt regn för sådden. Konsekvenserna 

av missväxten ledde till att priset på sättpotatis nådde höga höjder, många bönder hade svårt 

att få fram någon mat på bordet och alltfler människor, särskilt barn, fick ta till tiggeri för att 

överleva. De nödhjälpskommittéer som länsstyrelsen ansvarade över kom igång för sent vilket 

gjorde att andelen döda av den totala medelfolkmängden steg 1869 till rekordhöga 2,2 %, 

enligt Statistiska Centralbyråns beräkningar.
14

 Naturasamhället skulle inte längre kunna 

förhindra folkökning eller fattigdom, något var tvunget att göras. Trots att industrialiseringen 

hade kommit igång i Sverige kunde inte heller den motverka emigrationen. Löftena om fri 

jord och höga löner i Amerika var inget fabrikerna i Sverige kunde konkurrera med. 

Emigrationen till Amerika blev för många enda alternativet till överlevnad.
15

 

 

Trots att Sverige inte hade varit i krig på flertalet år bestämdes det 1884 att den hittills 

obegränsade utvandringsfriheten skulle ses över. Anledningen stavades i att Sverige annars 

                                                      
12

 Runblom Harald och Norman Hans, 1976. Sid 98f.  
13

 Barton H. Arnold, A Folk Divided – Homeland Swedes and Swedish Americans, 1840-1940, 1994. Sid 31f.  
14

 Detta mått ska inte förväxlas med det allmänna dödstalet som anger andel döda per 1000 av 

medelfolkmängden. 
15

 Beijbom, 1995. Sid 18ff.  
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löpte en risk att bli av med ett stort antal värnpliktiga
16

 som istället kanske skulle välja att 

emigrera. Följden av detta blev att alla utvandrare hädanefter skulle visa upp ett 

utflyttningsbetyg samt att de 21-26 åringar, som var värnpliktiga, samtidigt skulle uppvisa 

utvandringstillstånd från regeringen för att få emigrera. Den samhällsgrupp av män som var i 

20-årsåldern och således hade något år kvar innan värnpliktsskyldigheten, utvandrade i allt 

högre grad efter detta införande. Det var vanligt att dessa ”värnpliktssmitare” for till 

Köpenhamn och där införskaffade sig falska papper för att kunna emigrera. Huruvida denna 

utvandringsorsak var kombinerad med andra utvandringsorsaker är omöjligt att veta, men 

värnpliktsreformen ”tvingade” många unga att utvandra innan deras 21-årsdag, då juridiska 

hinder försvårade en avresa.
17

 Det fanns även sätt att komma runt detta system. Personen i 

fråga kunde exempelvis förfalska flyttningsbetyg, införskaffa flyttningsbetyg flera år tidigare 

eller uppge att man var amerikansk medborgare och därför inte behövde något 

flyttningsbetyg. Resultatet av detta innebär att den tidigare familjeutvandringen till viss del 

blev ersatt, i och med värnpliksreformen, av ensamutvandring av 20-åriga män.
18

 Den första 

stora emigrationsvågen 1862-1872 ledde till att över 100 000 svenskar flyttade till andra 

sidan Atlanten för att bosätta sig.
19

 

 

Under 1870-talet minskade även andelen bönder som utvandrade. En större grupp av smeder, 

hushållerskor/tjänare, drängar och pigor, handelslärlingar och söner och döttrar som 

fortfarande bodde hemma började nu söka lyckan i Amerika. Samma årtionde sjönk också 

antalet utvandrare radikalt. 1873 registrerades exempelvis nästan 9500 emigranter medan 

nästföljande år var antalet nere i endast lite fler än 3000. Fram till 1879 förhöll sig denna 

siffra stabil kring 3000-strecket. Någon direkt anledning till denna plötsliga nedgång i 

emigrationen är inte självklar men troligtvis kan väderförhållandena i Sverige ha varit extra 

gynnsamma dessa år.
20

 En anledning tros också vara att Amerika under denna tid upplevde en 

lågkonjunktur och därav inte var lika eftertraktat resmål.
21

 Vindarna vände dock 1879, vilket 

blev starten på då utvandringen når sin kulmen. Mellan 1879-1893 är hela 493 000 emigranter 

                                                      
16

 En speciell form av värnpliktslag där varje svensk man skulle vara värnpliktig fr.o.m. det kalenderår han fyllde 

21 år t.o.m. det kalendår då personen fyller 32 år. Den allmänna värnplikten infördes 1901. 

(http://www.ne.se/lang/v%C3%A4rnplikt)  
17

 Beijbom, 1995. Sid 28f.  
18

 Kälvemark Ann-Sofie, Utvandring – Den svenska emigrationen till Amerika i historiskt perspektiv, 1973. Sid 

141.  
19

 Hedenborg och Kvarnström, 2010. Sid 253.  
20

 Runblom och Norman, 1976. Sid 121f.  
21

 Beijbom, 1995. Sid 43.  

http://www.ne.se/lang/v%C3%A4rnplikt
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till Amerika registrerade, till dessa ska ett okänt antal oregistrerade emigranter också påpekas. 

Det är här vanligt att tala om push- och pullfaktorer
22

 för att förklara varför utvandringen 

under denna period blev så omfattande. De pushfaktorer man oftast talar om under denna 

period var att skogsindustrin i norra Sverige upplevde hårda tider vilket slog hårt mot hela 

landets ekonomi. Samma sak gällde för järnindustrin som nu inte längre kunde konkurrera 

med tyska firmor. Myndigheten för militären beställde hädanefter bl.a. kanoner från dessa 

tyska firmor, vilket ledde till att de områden där järnindustrin var stark upplevdes en stor 

emigration. Jordbruket led också, likt industrin, tungt dessa år, vilket gör att perioden går 

under namnet Den andra stora emigrationsvågen. Det talas alltså här om att pushfaktorerna 

var mer avgörande för utvandringen under denna period än vad pullfaktorerna var.
23

  

 

Ju längre emigrationen till Amerika fortsatte, desto mer ersattes familjeutvandring med 

ensamutvandring, gifta med ogifta samt att andelen kvinnliga emigranter ökade nästan till 

samma nivå som männens.  De allra tidigaste utvandrarna var till majoritet bönder, vilka 

anlände till Amerika där de oftast fortsatte med sitt yrke och bosatte sig på landsbygden kring 

Minnesota och Illinois. Med tiden minskade andelen bönder som emigrerade och ersattes 

istället av en större mängd emigranter från de svenska städerna, i huvudsak Stockholm. Dessa 

emigranter slog sig hellre ner i städer såsom Chicago och Minneapolis och bildade där stora 

svenskkvarter.
24

  

 

Mellan 1901-1913 skedde den tredje och sista stora emigrationsvågen då drygt 250 000 

människor sökte lyckan i ”frihetens Amerika”. Sverige upplevde under samma period en 

uppgång i välstånd och anledningarna att emigrera stavades inte längre överbefolkning, 

snarare att pullfaktorerna i Amerika lockade mer än vad pushfaktorerna gjorde.
25

 Det var inte 

längre tal om utvandring från jordbruket i samma utsträckning som under den tidiga 

utvandringsperioden. Nu utvandrade istället en majoritet från städerna då den ovanligt snabba 

industrialiseringen i Sverige ledde till att industrin inte förmådde att absorbera 

arbetsmarknadens överskott. Löftena om höga löner i Amerika kunde industrin inte heller 

                                                      
22

 Push- och pullfaktorer = Det förstnämnda handlar om de förhållanden som råder i sin nuvarande situation och 

som gör att man vill lämna. Det sistnämnda handlar om de förhållanden som lockar hos den plats man vill åka 

till. (http://www.ne.se/push-pull-teorin)  
23

 Runblom och Norman, 1976. Sid 12ff.  
24

 Hedenborg och Kvarnström, 2010. Sid 253.  
25

 Runblom och Norman, 1976. Sid 126f.  

http://www.ne.se/push-pull-teorin
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längre konkurrera med.
26

 Efter ca 1915 avtog utvandringen successivt och under 1930-talet 

sjönk den kraftigt, mycket till följd av depressionen.
27

 Då hade ca 1,6 miljoner människor
28

 

utvandrat från Sverige till Amerika under perioden ca 1821-1930, främst från de södra 

landskapen Blekinge, Skåne, Halland, Småland och Östergötland. Även då utvandringen 

avslutas blir push- och pullfaktorerna centrala i förklaringen. Amerika införde på 1920-talet 

lagar som kvoterade och begränsade invandringen samtidigt som Sverige under samma tid 

upplevde en ökning i arbetstillfällen. Därför fanns inte längre samma behov till att emigrera.
29

 

Efter 1930 var invandringen till Sverige större än utvandringen vilket förkunnar slutet på 

utvandringsepoken.
30

  

3. Avgränsningar och källor 

I och med ämnets omfattning kommer en rad avgränsningar att göras för att få fram det som 

är relevant för min forskning. Vad gäller de läroböcker som jag kommer att analysera kommer 

jag enbart att använda mig av läroböcker avsedda för högstadiets samt gymnasiets 

historieundervisningar. Det har skrivits läroböcker som är anpassade för den nya kursplanen i 

historia men då dessa är relativt få kommer jag även att använda mig av läroböcker för den 

äldre kursplanen. Så är fallet särskilt med läroböcker till högstadiet. Dessa är, trots några år på 

nacken och anpassade för en annan kursplan, fortfarande i hög utsträckning centrala i dagens 

historieundervisning. Avgränsningen som gäller rörande om en lärobok klassas som 

tillräckligt ”ny” för att användas i dagens undervisning är om boken i fråga getts ut mellan 

2000-2012. Detta tidsspann på 12 år är gjort då inte särskilt många läroböcker skrivits de 

senaste åren som gör att uppsatsen kan avgränsas till endast ett par år. Antalet läroböcker som 

analyseras kommer vara fem stycken, då detta antal anses tillräckligt många för att ge en 

övergriplig bild av läroböckerna och samtidigt tillräckligt få för att kunna gå ner på djupet i 

samtliga. Läsaren ska givetvis vara medveten om att det är ett urval jag gör i och med valet av 

de fem läroböckerna och att andra läroböcker som inte analyseras i min uppsats kanske skulle 

kunna leda till ett annat resultat.  

                                                      
26

 Beijbom, 1995. Sid 22f.  
27

 http://www.utvandrarnashus.se/f. kunskapsbanken-13048.asp     2012-01-29  
28

 400 000 människor återvände till Sverige efter några år, därav förekommer ofta den något missvisande siffran 

1,2 miljoner som det totala antalet emigranter. Detta var alltså siffran på människorna som blev kvar i Amerika.  
29

 Hedenborg och Kvarnström, 2010. Sid 253-258.  
30

 Runblom och Norman, 1976. Sid 129.  

http://www.utvandrarnashus.se/f.%20kunskapsbanken-13048.asp
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Att analysera hela utvandringsdelen i läroböckerna, exempelvis hur resan över Atlanten 

upplevdes, hur livet i Amerika blev för emigranterna och om/varför folk valde att återvända 

till Sverige igen är givetvis väldigt intressant men inte riktigt vad mitt fokus i uppsatsen ligger 

på. Denna uppsats kommer enbart att analysera förklaringarna bakom utvandringen i 

läroböckerna. Det är även viktigt att klargöra vilket stoff i läroböckerna som kan klassas som 

tillhörande utvandringen. I detta avseende tänker jag endast uppmärksamma och analysera det 

innehåll som specifikt står under troliga kapitel såsom Utvandringen eller Emigrationen. 

Detta för att dels underlätta och konkretisera för läsaren exakt vad som analyseras och dels för 

att samtliga läroböcker då analyseras rättvist. Eventuell vidareläsning och/eller 

lärarhandledning som finns tillgänglig i samband med innehållet om utvandringen har ej valts 

att undersökas vidare, utan betoningen ligger enbart på den faktiska texten i läroböckerna. 

En motivering till varför undersökningen enbart kommer att behandla läroböcker i jämförelse 

med utställningen Drömmen om Amerika bör nu således infinna sig. Det kan te sig märkligt 

att inte även inkludera exempelvis digitala medier, som på senare tid fått en enormt stor 

genomslagskraft i landet, mycket p.g.a. En-En-Projektet.
31

 Detta är delvis sant, att lärobokens 

betydelse över undervisningen sjunker står klart, men trots att den digitala världen får allt 

större inflytande i undervisningen har läroboken fortfarande en stark ställning för 

kunskapsinhämtning. Vare sig läraren/eleverna använder läroboken som rättesnöre eller som 

referens utgör den en central del av undervisningen. En lärobok har därför ofta en paratextuell 

betydelse; den har format elevers och lärares uppfattningar om vad som är av relevans att veta 

samt vilken typ av kunskap som klassas som viktig. Även om lärare/elever tar avstånd ifrån 

läroboken har de ändå förhållit sig till den och således resulterar detta i något som påverkar 

undervisningen.
32

  

Det är viktigt att betona att det är ett slumpmässigt urval läroböcker som analyseras i 

uppsatsen. Det finns således ingen medveten inriktning rörande exempelvis förlag, specifik 

historiekurs eller utgivningsår utan enda skälet till att de valts är då samtliga funnits 

lättillgängliga i Universitetsbibliotekets magasin samt används i dagens historieundervisning 

på högstadiet respektive på gymnasiet. Urvalet av fem läroböcker kan kritiseras då detta antal 

inte är i närheten av det totala antalet historieläroböcker som används i dagens högstadie- och 

                                                      
31

 En-En-Projektet = Ett projekt som innebär att varje elev får förfoga över en dator. Således; En elev – En dator.  
32

 Ammert Niklas (Red.), 2011. Sid 26f.  
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gymnasieskola och därav inte kan ge en helhetsbild av förklaringarna till utvandringen. De 

valda läroböckerna styr sålunda analysen och resultatet. Andra läroböcker skulle mycket väl 

kunna resultera i ett annat resultat. Denna kritik blir dock först aktuell att diskutera ifall de 

fem valda läroböckerna skulle visa på vitt skilda resultat. Ger istället de fem valda 

läroböckerna en liknande bild av utvandringen kan ett troligt konstaterande vara att övriga 

läroböcker som inte analyseras i denna uppsats någorlunda överensstämmer med just dessa 

fem valda läroböcker.  

 

Analyserade läroböcker avsedda för högstadiet: 
 

Punkt SO Historia A Grundbok Del 2 (Utgiven 2002)  

Läroboken tar upp perioden ca 1500-1914 där särskilt fokus har tillägnats revolutioner samt 

Sveriges historia mellan 1750-1914. Geografiskt är betoningen på Norden, därefter Europa. 

Världen utanför Europas gränser behandlas mer sparsamt. Denna uppsats kommer att 

behandla sidorna 106-108.  

SO Direkt Historia 2 (Utgiven 2000)  

Tyngdpunkten i läroboken ligger på de genomgripande omvälvningarna under 1700- och 

1800-talet som lagt grunden för dagens samhälle. En inriktning har även varit den svenska 

historien där boken vill levandegöra den dramatiska förändringen landet gjort, från 

jordbruksamhälle till industrination. Denna uppsats kommer att behandla sidorna 163-167. 

SO S Historia Ämnesboken (Utgiven år 2012)  

Denna SO-bok i historia är anpassad för den nya kursplanen och tar upp perioden forntiden – 

kalla krigets slut. Vad gäller Sveriges historia får landet stort utrymme från och med 1800-

talet och framåt, vilket alltså inkluderar perioden då massemigrationen till Amerika ägde rum. 

Denna uppsats kommer att behandla sidorna 215-216.  

 
Analyserade läroböcker avsedda för gymnasiet: 
 

Perspektiv på historien 50p (Utgiven 2011)  

Fokus i denna bok ligger i att förmedla en lättillgänglig världshistoria med särskild 

tyngdpunkt på Europa. Européernas möten med andra kulturer läggs också stor vikt vid, vilket 

i boken bl.a. visar sig genom migration. Läroboken är, som rubriken uttrycker, avsedd för den 

50p-kurs som från och med 2011 är obligatorisk på gymnasiet. Denna uppsats kommer att 

behandla sidorna 129-130. 
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Alla tiders historia 2-3 (Utgiven 2012)  

En lärobok avsedd för gymnasieskolans kurser Historia 2a, 2b och 3 och som följer de 

kursplaner som regeringen antagit. Boken är uppdelad i två delar där den första delen 

framförallt inriktar sig på källkritiska moment och övningar medan del två istället behandlar 

olika tematiska fördjupningar som breddar de kunskaper eleverna fick under Historia 1b. Ett 

av dessa fördjupningsteman är just migration. Denna uppsats kommer att behandla sidorna 

235-237.  

 

Vad gäller avgränsningar på utställningen Drömmen om Amerika är det svårare att rama in 

vilka delar som ska undersökas och vilka som jag utelämnar. Detta då det i utställningen inte 

finns några särskilda kapitelrubriker såsom ”Orsakerna bakom emigrationen” (där alla orsaker 

i så fall nämns), utan jag har istället valt att excerpera allt material utställningen 

tillhandahåller, för att sedan skriva ner de orsaker som tages upp. Skälet till detta är att 

utställningen ska bedömas på samma sätt som de läroböcker jag analyserar, då jag även där 

läser igenom all text som står skrivet om utvandringen och sedan skriver ner dessa böckers 

orsaker till utvandringen. 

 

Svenska Emigrantinstitutet, som till stor del ansvarar för museets framställning och underhåll 

grundades år 1965 då syftet var att bevara arkiv, intervjuer och minnen från den svenska 

emigrationen till Amerika mellan 1846-1930. Institutionen har även dokumenterat 

invandringen till Sverige under de senaste decennierna och då fokuserat på invandrarnas 

erfarenheter av att lämna sina hemländer för Sverige. Svenska Emigrantinstitutets 

dokumentation kan därför fungera som en källa till kunskap för de personer som nu etablerar 

sig i Sverige.
33

 Utvandrarnas hus rymmer både utställningar och forskningsverksamhet. 

Utställningen Drömmen om Amerika är permanent där 1800-talets stora emigrationsvåg 

skildras.
34

 På museets hemsida finns det material och arbetsuppgifter för elever till och med 

högstadiet. En särskild flik, Kunskapsbanken, används om besökaren vill få en översiktlig bild 

av utvandringen.
35

  

 

                                                      
33

 http://www.utvandrarnashus.se/ , fliken Historik. 2013-02-26  
34

 http://www.kulturparkensmaland.se/1.0.1.0/197/1/  2013-02-26  
35

 http://www.utvandrarnashus.se/ , fliken För studerande. 2013-02-26  

http://www.utvandrarnashus.se/
http://www.kulturparkensmaland.se/1.0.1.0/197/1/
http://www.utvandrarnashus.se/
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I ett mail från Svenska Emigrantinstitutet skriver personal Gunilla Grügiel att utställningen 

Drömmen om Amerika gjordes om i en helt ny version nästan precis vid millenniumskiftet. 

Detta efter att en tillbyggnad av huset gjordes under 1999. Personen som producerade 

utställningen heter Willy Läth, från Ord och Bild i Växjö, medan texterna skrevs av chefen för 

Utvandrarnas hus och Svenska Emigrantinstitutet, professor Ulf Beijbom. Adine Ozolins och 

Solveig Kristiansson skapade de montrar och den design som utställningen har.  

4. Teori och metod 
 

Ett teoretiskt perspektiv uppsatsen har är att alla skrivna lärotexter kan appliceras på ett 

specifikt analysschema. Vid granskningen av dessa läroböckers förklaringar till utvandringen 

(se frågeställning två) kommer därför en utgångspunkt att vara Niklas Ammerts analysschema 

i Att spegla världen (…) där speciellt fokus kommer att ligga på huruvida den konstaterande 

och förklarande framställningstypen betonas i stoffet. Den konstaterande 

framställningsformen kännetecknas av att enbart i stort bekräfta fakta utan att lägga någon 

större vikt vid varför något skedde. Dessa läroboksförfattare slår, utan vidare kommentar, fast 

att en specifik händelse ägt rum vilket ibland kan göra att texten känns osammanhängande. 

Motsatsen stavas till viss del den förklarande framställningstypen där författaren förklarar och 

beskriver bakgrund samt konsekvenser av den specifika händelsen/skeendet. Läsaren får då 

svar på frågor såsom; Vad betyder det?, Hur gick det till?, Vad beror det på?, Vad hände 

sedan?. Varför särskilt intresse läggs till just dessa framställningstyper framför den 

reflekterande/analyserande och normativa är därför att dagens läroböcker framförallt kan 

klassificeras som svag övervikt konstaterande och förklarande.
36

 

 

Det intressanta med min egen undersökning och hur jag kan applicera dessa 

framställningstyper på de läroböcker jag behandlar är således hur väl detaljerat de förklarar 

utvandringen. Vilket intresse lägger dagens läroboksförfattare vid att förklara utvandringen? 

Givetvis behandlas detta analysschema på utställningen Drömmen om Amerika också. Som 

tidigare nämnt har utställningen Drömmen om Amerika inte samma höga krav på innehåll som 

läroböckerna har, men ska ändå ge en bild av utvandringen som gör att besökarna finner ett 

                                                      
36

 Ammert, 2011. Sid 261-266 ; Johansson Anton, Fick/Får eleverna veta att världen höll andan? – en 

komparativ läromedelsanalys om hur 1970-talets- och dagens läroböcker förklarar Kubakrisen 1962,  2012. Sid 

23f. 
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nöje i att vara där. Således är det intressant att även analysera Utvandrarnas hus med detta 

analysschema för att kontrollera vilket intresse museet har i att förklara utvandringen, 

gentemot det något ”enklare” tillvägagångssättet att bara konstatera de händelser som låg 

bakom utvandringen.  

 

Det finns fyra huvudsakliga idealtypiska värden som dagens museiverksamhet kan delas in i; 

Lärdomskultur, Publikorientering, Upplevelsekultur samt Samlingsorientering. Förhållandet 

sinsemellan skapar det vi konkret kan använda museer till. Exempelvis ger en inriktning mot 

publikorientering och upplevelsekultur teater och rollspel medan en inriktning mot 

samlingsorientering och lärdomskultur istället ger forskning och arkiv. Det intressanta med 

Drömmen om Amerika är att ta reda på vilken inriktning museet valt och hur detta i så fall 

påverkar de förklaringar av utvandringen som ges.
37

 

Ytterligare ett perspektiv som kommer användas i uppsatsen är det migrationsteoretiska. I 

detta perspektiv visar forskaren att det finns push- och pullfaktorer som är av direkt 

avgörande betydelse för emigration. De förhållanden som gör att man vill lämna sitt 

nuvarande uppehälle går under kategorin pushfaktorer, medan de faktorer som attraherar i det 

nya landet går under namnet pullfaktorer. Pushfaktorerna kan t.ex. vara låg levnadsstandard, 

missväxt, politiskt eller religiöst förtryck medan pullfaktorerna i detta fall med utvandringen 

kan vara bl.a. efterfrågan på arbetskraft, tillgång på brukbar jord och goda ekonomiska 

möjligheter, för att nämna några.  

Det finns kritik riktad mot detta teoretiska perspektiv. Exempelvis är det inte alltid personen 

med låg inkomst som emigrerar, som detta perspektiv lyfter fram. Kritiken menar också att 

emigranterna ofta hade begränsad och/eller motsägelsefull information om valmöjligheterna 

och därav var äventyret till Amerika ofta en chansning för människorna. De var med andra 

ord inte särskilt medvetna om vilka push- samt pullfaktorerna var. Migrationsbeslutet togs 

heller inte alltid av enskilda individer, som detta perspektiv vill få fram, utan familjen och 

samhället är likaså viktiga påverkningsfaktorer. Ej att glömma är att nationernas invandrings- 

och utvandringspolitik även är av avgörande betydelse vid utvandrings/invandringsfrågor.
38

 

                                                      
37

 Aronsson Peter, Historiebruk – Att använda det förflutna,  2004. Sid 163.  
38

 Castles Stephen, Miller J Mark, The Age of Migration, 2009. Sid 20-27.  
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Anledningen till varför denna uppsats någorlunda tar sin utgångspunkt i det 

migrationsteoretiska perspektivet är då den på ett enkelt och tydligt sätt förklarar varför 

människor väljer att utvandra och vad som kunde vänta när dessa människor kom fram. 

Därför är det fullt möjligt att läroböcker samt Utvandrarnas hus anammar detta perspektiv när 

de vill förmedla kunskapen om utvandringen. Läsaren får då, genom detta perspektiv, 

innehållet strukturerat, förenklat och sammanfattat vilket ger en tydlig röd tråd i texten.  

Det ska även påpekas att det finns olika nivåer på migrationsteorierna, i form av makro, mikro 

och meso. I den förstnämnda nivån ingår den politik, ekonomi samt de lagar som varje land 

etablerat för att migrationen skall gå ”rätt” till. Till mikrobegreppet/nivån hör de informella 

nätverken som emigranterna själva bildat för att emigrationen och bosättningen i det nya 

landet ska vara möjlig att genomföra. Hit hör även kunskapen om andra länder, information 

samt hur möjligheterna är att kunna anpassa sig till nya miljöer. Till mesonivån hör de 

grupper och/eller institutioner som fungerade som medlare mellan migranter och politiska och 

ekonomiska institutioner och i praktiken var jurister, reseagenter och smugglare, några 

hjälpande, andra utnyttjande. Dessa tre nivåer går in i varandra och ingen nivå fungerar att 

själv berätta varför människor valde att emigrera. Här bör även påpekas att det är skillnad 

mellan ekonomisk motiverad migration och politiskt (tvingad) migration.
 39

 Det förstnämnda 

är förmodligen det mest relevanta i fråga om min egen undersökning. Det väsentliga för denna 

uppsats blir att ta reda på ifall samtliga nivåer närvarar i läroböckerna samt på Drömmen om 

Amerika.  

Sammanfattningsvis används dessa teorier i uppsatsen då en texts framställning kan se ut på 

en mängd olika sätt. Texten kan dels ha olika sätt att beskriva och förklara en händelse men 

också dels inrikta sig på olika nivåer i samhället när orsaker av en händelse presenteras. Därav 

samspelar dessa teorier med varandra och appliceras i denna undersökning.   

 

Ordet utvandring, eller emigration, är ytterst vag och betyder egentligen all form av resor där 

människorna i fråga lämnar sitt land för att bosätta sig på en ny plats under en längre tid. 

Därför är det viktigt att betona hur denna uppsats definierar ordet utvandring/emigration då 

läsaren ska bli medveten om vilket urval som görs gällande det undersökta källmaterialet. 

Med begreppet utvandring/emigration syftas i uppsatsen på den stora utvandringen till 

                                                      
39

 Castles och Miller, 2009. Sid 27-49.  



      
 

 

19 

 

Amerika mellan ca 1840 - ca 1930 och då enbart från landet Sverige. Tar läroböckerna upp 

annan utvandring i tid och rum kommer inget intresse att läggas på det utan källmaterialet 

kommer endast att studeras och analyseras utifrån vad som skrivs om den stora utvandringen 

till Amerika.  

I min uppsats kommer således en didaktisk, kvalitativ metod att användas för att analysera de 

resultat jag kommer fram till angående Drömmen om Amerika och läroböckerna. Detta för att 

kunna mer gå ner på djupet och analysera vilka förklaringar som de olika 

historieundervisningarna ger samt för att på ett smidigt sätt kunna använda mig av ovan 

beskrivna teorier. Följaktligen handlar den metod som uppsatsen anammar inte om att samla 

in en rad uppgifter och sedan bearbeta dessa genom statistiska metoder (kvantitativ metod) för 

att besvara just de frågeställningar som min uppsats tar sina utgångspunkter i. Genom en 

kvalitativ metod kan forskaren ställa mer specifika frågor till vad innehållet i en text vill säga 

och därav anser jag den vara av mer värde för att ge svar på just denna uppsats 

frågeställningar.
40

 

I min undersökning kommer en empirisk syn att användas för att nå fram till något resultat, 

vilket är det vanligaste tillvägagångssättet inom den historiska kunskapen. Mitt källmaterial 

kommer alltså att granskas genom djupanalysering och genom att plocka isär stoffet och 

således är inte ett rationalistiskt synsätt där man, genom logik och förnuft, resonerar sig fram 

till ett vettigt resultat av centralt värde i min undersökning. Risken är då nämligen att museets 

framställning samt läroböckernas förklaringar av utvandringen blir missförstådda och felaktigt 

bedömda då en rationalistisk syn kräver att fastställda regler är satta om ett särskilt 

förhållande. Inom naturvetenskapen är det därför vanligare med en rationalistisk syn. 

 

En medveten rationalistisk inriktning kommer ändå att finnas närvarande i min uppsats, men 

då framförallt i diskussionskapitlen. Där kommer jag, genom de resultat jag får fram, utveckla 

tankegångar, med logiskt tänkande och förnuft, varför resultaten blev som de blev. Givetvis 

ska forskaren vara medveten om att hen ofta väljer det stoff som är rimligast för 

undersökningen och därför gör ett urval av vad hen tycker verkar logiskt och vad hen har för 

tidigare kunskaper på området. Därför kan en forskare aldrig klassas som enbart empiristisk 
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utan bör även tillskrivas rationalistisk grad.
41

 En historikers forsknings kärna stavas urval, vid 

varje steg tar forskaren en särskild riktning mot en särskild destination och detta gör hen 

genom ”relevanta” källor och ”historiska” fakta. Därför bör forskarens egna antaganden och 

attityder presenteras innan den historiska forskningen uppvisas. Detta har till viss grad gjorts i 

uppsatsen i och med min hypotes där jag antar/förväntar mig att resultatet kommer att te sig 

på ett speciellt sätt. Följaktligen finns en viss grad av, inte alltid medveten, rationalism även i 

analysdelen, vilket är viktigt att poängtera då detta troligtvis påverkar resultatet.
42

 Urvalet har, 

som tidigare påpekat, redan gjorts i och med valet av fem läroböcker samt museets förmedling 

av utvandringen, vilket läsaren bör vara medveten om då urvalet till stor del styr vilket 

resultat som forskaren vill få fram.  

5. Tidigare forskning 
 

Det har skrivits ett stort antal böcker, avhandlingar, uppsatser och tidskrifter om utvandringen 

som många på något sätt varit av vetenskaplig karaktär. Att referera till samtliga i denna 

uppsats går således inte utan i detta kapitel kommer den forskning som allmänt tar upp 

utvandringen och i synnerhet är intressant för min egen forskning att presenteras. Även verk 

som specialstuderar museers historiebruk samt läroböcker kommer också att presenteras i 

detta kapitel sålänge dessa utgör intresse och relevans för denna uppsats. Verk där författaren 

beskriver utvandringen från en särskild ort i Sverige under en särskild tidsperiod är därav inte 

relevanta för min egen forskning då denne istället utgår från mer generella drag som gällde för 

hela Sverige. 

 

För att ge mer tyngd och fler dimensioner åt mitt analyserande av Utvandrarnas hus kommer 

jag att använda mig av Cecilia Axelssons avhandling från Växjö universitet – En meningsfull 

historia?, där Axelsson behandlar och analyserar historieförmedling i dagens samhälle, med 

inriktning på museer. Axelsson tar inte specifikt upp utvandringen till Amerika men 

analyserar de bilder och presentationer som museer tar upp om migration och kulturmöten 

genom två utställningar vid namn Afrikafararna och Kongospår.
 43

 Hennes resultat visar bl.a. 

att det arkivmaterial hennes undersökta museiutställningar hade att tillgå styrde också mycket 
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 Tosh John, Historisk teori och metod, 2011. Sid 199.  
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 Axelsson Cecilia, En Meningsfull Historia, 2009. Sid 273.   
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den berättelseform som utställningen tog. Hittades det t.ex. inget material om ett skeende, ett 

förhållande eller händelse fanns heller inte detta med i utställningen. Därför är det viktigt att 

poängtera att det görs ett urval och att detta urval påverkar besökarens/elevens intryck av det 

ämne som utställningen visar upp.  Resultatet efter intervjuer med lärare och elever visar även 

att museibesöken ofta inträffar plötsligt, då det helt enkelt givits tillfälle för det i 

undervisningen. Museibesöken är alltså inte en integrerad och genomarbetad del av 

undervisningen vilket visar sig i att eleverna ofta har svårt att minnas vad utställningen de 

besökte handlade om samt att det material utställningen hade, tog eleverna till sig utan någon 

källkritik. Detta då de ansåg att museet bär på den ”rätta” historien.
44

 Peter Aronssons 

Historiebruk – att använda det förflutna är en bok där Aronsson rent allmänt diskuterar hur vi 

skapar historia genom de kvarlevor från historien vi har till förfogande. Kapitlet Museernas 

roll anser jag särskilt relevant för denna uppsats studie då jag applicerar Aronssons 

idealtypiska värden på Drömmen om Amerika. En mer detaljerad bild av dessa värden ges i 

teori- och metodkapitlet.
45

   

 

Ulf Beijboms avhandling Swedes in Chicago: A demographic and Social Study of the 1846-

1880 Immigration är visserligen inriktad åt emigrationen till Chicago men då denna stad vid 

sekelskiftet 1900 hade näst flest svenskar, efter Stockholm, känns avhandlingen likväl viktigt 

att benämna. Beijbom skriver bl.a. att den första kända svenska emigrationsgruppen till 

Chicago kom 1846. Denna utvandring låg som följd av det religiösa förtryck som jansoniterna 

blev utsatta av. Utvandringen till Chicago ökade fram till ca 1860-talet då lågkonjunktur i 

USA och inbördeskriget tillfälligt minskade utvandringen. Ca 20 år senare, på 1880-talet, 

utspelade sig den största utvandringen till USA och Chicago var inget undantag. 1890 var 

närmare 10 % av Chicagos befolkning svenskar och vid den tiden tillhörde svenskarna en av 

de största immigrationsgrupperna i Chicago.
46

  

 

A Folk Divided – Homeland Swedes and Swedish Americans, 1840-1940, är en avhandling av 

Arnold H. Barton på Uppsala universitet som tar upp mötet mellan amerikaner och svenskar 

när dessa folkgrupper möter varandra i samband med emigrationen men också om hur de 
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emigrerade svenskarna förändras och skiljs från de svenskar som väljer att stanna kvar i 

Sverige. Barton skriver bl.a. att svenska forskare gärna koncentrerar sig på statistiska analyser 

av emigrantgrupperna medan amerikanska forskare å andra sidan är mer intresserade av att 

fördjupa sig i hur immigranterna blev amerikaniserade. Barton har alltså istället valt att 

fokusera på det transatlantiska förhållandet i sitt arbete, alltså dels hur amerikaner och 

svenskar lyckas leva tillsammans och dels vilken förändring som emigranterna upplever till 

skillnad mot dem som valde att stanna i Sverige.
47

 I hans resultat visar det sig att utvandringen 

fram till 1880-talet framförallt berodde på missväxt och misär i jordbruket medan från och 

med 1880-talet istället mer berodde på att de svenska spannmålspriserna blev utkonkurrerade 

av det amerikanska jordbruket. Således var pushfaktorerna starkare till 1880-talet, därefter 

spelade pullfaktorerna en större roll.
48

  

 

Nils Runebys avhandling Den nya världen och den gamla – Amerikabild och 

emigrationsuppfattning i Sverige 1820-1860  från Uppsala universitet handlar om den bild 

som människorna i Sverige hade av Amerika under de forskade åren men tar även upp vilka 

motiv utvandrarna hade för att emigrera, d.v.s. tar boken dels upp synen på USA och dels 

synen på emigrationen i Sverige. Den valda perioden var sålunda innan den stora 

utvandringen från Sverige hade kommit igång på allvar och att ingen i Sverige då visste ifall 

det var ett temporärt eller permanent fenomen att folk helt plötsligt började emigrera till 

”frihetens USA”. Runeby skriver bl.a. att redan den tidiga utvandringen kring 1840 

påverkades av kommersiella intressen som dels såg till att de praktiska förutsättningarna för 

en utvandring möjliggjordes och dels spred en så positiv bild som möjligt av Amerika. 

”Frihetens USA” kan därför klassas som en kommersialiserad slogan redan vid 1800-talets 

mitt.
49

  

 

Lärobokens roll för historiemedvetande heter ett examensarbete gjort av Malin Andersson och 

Martina Folkesson på högskolan i Kristiansstad 2005. I denna uppsats tar de båda författarna 

reda på huruvida läroböcker mellan 1968-2004 arbetar med historiemedvetande och 

källkritiskt tänkande hos eleverna. De kommer bl.a. fram till att historieböcker överlag är mer 

styrda av marknaden än av rådande styrdokument, att de ger en något ensidig blick av historia 
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samt att böckerna inte tillräckligt framhäver det källkritiska tänkande som styrdokumenten 

idag kräver. De analyserade läroböckerna är även i hög mån en produkt av samtiden och att 

stoffet präglas av författarens egna intressen.
50

 Deras resultat kan kopplas till vad jag kommer 

fram till angående de läroböcker jag väljer att analysera om utvandringen. Vad gäller 

studerandet av läroböcker fungerar även Niklas Ammerts bok Att Spegla Världen – 

Läromedelsstudier i teori och praktik som underlag och som kan ge ytterligare dimensioner i 

mina analyser. Boken är ett uppslagsverk med flertalet författare åt det didaktiska hållet där 

var och en analyserar läromedel utifrån olika infallsvinklar. Ifrån denna bok används i 

synnerhet analysschemat presenterat i teori- och metodkapitlet, vilket utgör en viktig del i 

analysen kring hur utvandringen förklaras i de två historieundervisningarna. Läroboken ur ett 

funktionellt perspektiv är det min analys av läroböckerna i huvudsak kommer att handla om, 

något som just Ammert skriver om.
51

 Ammert har även skrivit avhandlingen Det osamtidigas 

samtidighet - historiemedvetande i svenska historieläroböcker under hundra år som likt Att 

Spegla Världen… har en tydlig historiedidaktisk inriktning där Ammert belyser hur 

historiemedvetande kan upptäckas och analyseras i svenska läroböcker under en längre 

tidsperiod. Ammert visar b.l.a. att hur synen på att uppnå historiemedvetande förändrats 

genom åren och idag anammat en mer ”fiktiv-berättelse” approach. Läsaren ska få känslan att 

det osamtidiga ska kännas som samtidigt.
52

  

6. Analys- samt diskussionsdel 
 

6.1 Analysens disposition 
 

Analysen kommer att vara sammankopplad med diskussions-/resultatdelen och vara uppdelad 

i tre huvuddelar där den första delen behandlar läroböckernas förklaringar till utvandringen 

och där den andra delen istället lägger fokus på Drömmen om Amerika:s förklaringar om 

samma fenomen. I den avslutande tredje delen jämförs del ett och två med varandra för att 

tydligare se och förstå skillnader mellan de olika historieundervisningarna.  
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 Andersson Malin och Folkesson Martina, Lärobokens roll för historiemedvetande, 2005. Sid 66.  
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I den första delen kommer således läroböckerna behandlas, högstadiets och gymnasiets 

böcker var för sig, där en närmare titt sker på dels vilka förklaringar som varje lärobok ger 

och dels hur dessa förklaringar är uppbyggda genom nyttjandet av Ammerts analysschema 

som presenterades i metoddelen. Därefter kommer en allmän diskussion kring läroböckerna 

att äga rum, om och hur dessa samspelar med varandra samt på vilket sätt de överensstämmer 

med den undervisning som ska råda. I det sistnämnda kommer gällande kursplan i historia, 

dels på högstadiet (för år 9) och dels på gymnasiet (Historia 1a1 och Historia 2a), att jämföras 

med innehållet om utvandringen för att se ifall läroböckerna uppfyller rådande krav på 

undervisningen. En titt på kunskapskraven kommer även att göras för att se till vilken grad 

läroböckerna kan klassas som stöd för att uppnå dessa krav.  

 

Analysens andra avsnitt hanterar den bild som Utvandrarnas hus tar upp om utvandringen. På 

samma sätt som del ett presenteras här först vilka förklaringar som ges till utvandringen 

därefter hur dessa förklaringar kan appliceras på Ammerts analysschema. Det blir här extra 

intressant att undersöka vilken målgrupp materialet vänder sig till. Kursplanerna kan till viss 

del användas även i denna del då Drömmen om Amerika kan klassificeras som ett 

komplement till historieundervisningen. På liknande sätt kommer även kunskapskraven att 

närmare studeras, likt del ett.  

 

Del tre kommer att vara en diskussionsdel med en samlad och jämförande bild mellan 

läroböckerna och Utvandrarnas Hus tillsammans med tidigare forskning för att få ett brett 

perspektiv. Betoningen i denna del ligger på om, och i så fall varför, det råder skillnader 

mellan de båda historieundervisningarna. Här diskuteras även huruvida min hypotes stämde 

eller ej och vilka framtida forskningsområden som vore intressanta att undersöka inom samma 

eller närliggande område som denna uppsats.  

6.2 Högstadiets förklaringar till utvandringen 
 

Punkt SO direkt ger flertalet förklaringar till varför svenskarna valde att emigrera till Amerika 

framförallt mellan perioden 1851-1920. Först nämns den rådande situationen i Sverige 

(pushfaktorer) och som gjorde att många blev lockade att testa något nytt. Författarna skriver 

här att framförallt bristen på arbete som kunde ge ”reda” pengar motiverade många att lämna 

landet för Amerika, där invånarna bl.a. kunde gräva guld. Det var dock inte enbart det 
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ekonomiska faktorerna som spelade roll. Hemmansklyvningen tas upp som ett stort problem 

där gårdarna tillslut blev så små, till följd av de ständiga uppdelningarna, att det blev svårt att 

försörja sig. De pullfaktorer som lockade var de brev som tidigare utvandrare skickade hem 

där de berättar om stora förtjänster och möjligheter. Även homesteadlagen
53

 tages upp och då 

som den huvudsakliga utvandringsfaktorn under den största vågen 1870- och 1880-talet. För 

de icke-bönder som utvandrade fanns även andra möjligheter till försörjning än genom 

jordbruk. Järnvägsbyggare, industriarbetare, hembiträden, timmerhuggare och 

byggnadsarbetare nämns i läroboken som tänkbara arbeten för icke-bönder. Slutligen nämns 

även allmän och lika rösträtt, större medborgerliga friheter samt likhet inför lagen (i. 

a.f. på pappret) som möjliga pullfaktorer i Amerika tillsammans med allmän nyfikenhet och 

äventyrslusta hos utvandrarna.  

 

Bland de första emigranterna var religionsfriheten det i USA som lockade allra mest, enligt 

SO direkt Historia 2. Religiösa sammankomster utanför kyrkan var nämligen fram till 1858 

förbjudna i Sverige vilket fick många av de väckelserörelser, som tog fart under 1800-talet, att 

utvandra till USA i hopp om att undkomma det religiösa förtrycket. Den svåra missväxten 

under 1866-1869 ledde till en allt mer omfattande utvandring där framförallt småbönderna 

och de jordlösa valde att sälja sina egendomar och flytta västerut.
54

 I Amerika var 

tilldelningen av gratis jord av staten ofta en tillräcklig pullfaktor för att utvandra just dit. Inte 

blev det lättare för de svenska bönder under 1880-talet då många blev utkonkurrerade av 

billig spannmål från USA. Dessa bönder som valde att emigrera fick följe av en stor mängd 

arbetare från sågverksindustrin, som 1879 för första gången upplevde sämre tider. Det fanns 

även många andra faktorer som vägde in i beslutet att utvandra. Efter att utvandringen pågått 

under flertalet år blev dels amerikabreven en viktig pullfaktor, och dels även de utländska 

rederier, specialiserade på migration, som lockade med färggranna broschyrer om livet i USA. 

1890 upphörde rätten till gratis jord samtidigt som lönerna höjdes inom industrisektorn i USA 

vilket ledde till att färre bönder, men fler industriarbetare emigrerade. Även guldgrävare fanns 

bland de emigrerade efter det att en stor guldfyndighet i Klondike, Alaska, upptäcktes 1896.  

 

                                                      
53

 Homesteadlagen = Alls som redan var eller ville bli amerikanska medborgare hade rätt, utan kostnader, att 

erhålla 65 hektar jord i Amerika. (http://www.ne.se/lang/homestead-act)  
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SO S Historia Ämnesboken tar upp att två viktiga orsaker till utvandringen var att Sverige 

drabbades av missväxt och hungersnöd men även att nybyggare i USA blev tilldelade jord 

helt gratis av den amerikanska staten. Mot slutet av 1800-talet utvandrade allt fler unga män 

och kvinnor medan familjeutvandringen minskade. Detta var bl.a. till följd av att båtbiljetterna 

blivit billigare. En annan viktig detalj som även lockade i USA var de släktingar, som redan 

fanns i landet, som befolkningen i Sverige kunde läsa om i tidningsartiklar och i brev. Ibland 

kom även dessa släktingar hem till Sverige på besök där deras berättelser om Amerika ofta 

handlade om att landet var större, bättre och friare än det var i Sverige. Även i 

reklambroschyrer och i tidningar berättades det att Amerika var det stora framtidslandet. Den 

viktigaste orsaken till att folk emigrerade var ändå för att få arbeta och få det bättre. I USA 

var nämligen behovet av arbetskraft betydligt större än i Sverige vilket genererade i högre 

löner. I USA fanns heller inga kungar och adelsmän och de präster som fanns där hade ingen 

rätt att lägga sig i vad folk tyckte och tänkte.  

6.4 Gymnasiets förklaringar till utvandringen 
 

I Perspektiv på historien 50p utvandrade svenskarna huvudsakligen av ekonomiska skäl, i 

synnerhet från mindre bondgårdar. När fadern i familjen dog kunde bara ett av barnen bli 

tilldelade gården. De syskon som inte fick gården på sin lott valde ofta mellan 1850-1914 att 

köpa en amerikaresa för sin arvslott. Detta lockade ofta mer än att söka lyckan som dräng, 

piga, torpare eller daglönare då Amerika frestade med jord att bruka och goda löner. Här 

kunde drömmen om en egen gård förverkligas. Religiösa anledningar till emigrationen tages 

också upp i läroboken och då specifikt förbudet mot att tillhöra en annan kyrka än 

statskyrkan, ett förbud som gällde fram till 1858. Klyftan mellan hög och låg var djup i 

Sverige under denna tid och prästen och länsmannen höll uppsikt att sederna och tänkesätten 

var intakta i varje socken. Detta förbud, tillsammans med bristen på politiskt inflytande för de 

fattiga, var viktiga orsaker framförallt till den tidiga utvandringen. Slutligen nämns att den 

andra emigrationsvågen var ett resultat av ytterligare en lågkonjunktur i jordbruket (denna 

gång blev svenska bönder tvungna att pressa sina spannmålspriser till följd av en svår 

konkurrens med spannmålen från USA) samt att det var arbetare i städer som var i majoritet 

bland utvandrarna kring den sista emigrationsvågen kring 1910. Orsaken bakom den sista 

emigrationsvågen stavades särskilt strejker eller arbetslöshet.  
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Alla tiders historia 2-3:s förklaringar till emigrationen stavas framförallt i pushfaktoren 

fattigdom och nöd och då i synnerhet under perioden kring 1867-1869. Dessa år slår skörden, 

till följd av väderomslag, riktigt fel och särskilt hårt drabbas Norrland. När inte hjälpen kom 

fram i tid, p.g.a. bristen på järnväg samt att båtarna frös fast i den tjocka isen, blev följden av 

dessa nödår massemigration. Det var dock inte det enda som fick svenskarna att röra på sig. 

Amerikabreven, reseagenter samt rederier låg också, som pullfaktor, till stor grund för varför 

folk emigrerade. Dessa lockade med ”guld och gröna skogar”, gratis jord och biljetter på 

återbetalning, enda kravet var att svenskarna skulle komma till Amerika. Sedan skulle allt 

ordna sig. För drängar, torpare och statare
55

 var ryktena om femtusen acres
56

 land helt gratis, 

något de knappast ens kunnat drömma om i Sverige. För kvinnliga emigranter lockade även 

att arbeta som piga, ”Swedish maid”, i Amerika där den ekonomiska ersättningen var avsevärt 

högre än den dåvarande i Sverige.  

6.5 Diskussion rörande högstadiets och gymnasiets läroböcker om 
utvandringen 

6.5.1 Läroböckernas innehåll 

 

I det empiriska material som undersöks kan det slås fast att högstadiets äldre läroböcker ger 

fler orsaker till utvandringen än vad SO S Historia Ämnesboken och gymnasiets läroböcker 

ger. Detta är aningen anmärkningsvärt. Resultaten visar alltså att emigrationen ägnades mer 

utrymme i de äldre studerade högstadieböckerna än i den nyare. Vad gäller resultaten av 

gymnasieböckerna kan det också te sig aningen underligt. I Alla tiders historia 2-3 finns t.ex. 

en särskild tematisk inriktning mot migration men boken nämner inte ens de religiösa 

aspekterna bakom beslutet att emigrera. Något som var centralt framförallt i den tidigaste 

utvandringsperioden. En intressant jämförelse mellan den äldre, Perspektiv på historien A 

(2001), och den nyare, Perspektiv på historien 50p (2011) visar också på att perspektivet har 

flyttats från det allmäneuropeiska till det svenska på gymnasiet. I den äldre Perspektiv på 

historien får eleven alltså reda på förhållanden som föranledde en europeisk utvandring
57

 

medan fokus i den nyare istället ligger på hur just de svenska förhållandena motiverade till 

utvandring.  

                                                      
55

 Statare = En helårsanställd jordbruksarbetare vars lön delvis betalades i natura, stat. 

(http://www.ne.se/kort/statare)  
56

 Uppgiften är felaktig, vilket tages upp på sidan 27.  
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 Nyström Hans och Nyström Örjan, Perspektiv på historien A, 2001. Sid 239f.  
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Vad gäller innehållet i de undersökta läroböckerna så tas de amerikabrev som skickades hem 

till släktingar och vänner i Sverige upp som en ytterst viktig emigrationsfaktor i nästan alla 

läroböcker. En annan central emigrationsorsak i dessa läroböcker var den ekonomiska 

aspekten. Antingen uppenbarar den sig i läroböckerna genom flertalet år av missväxt vilket 

resulterade i svår fattigdom eller att det i Sverige inte fanns tillräckligt med arbete som kunde 

leda till några större summor pengar. Samtliga läroböcker vill också få fram att Amerika sågs 

som lösningen i dåtidens Sverige fyllt med lidanden. Två anmärkningar är viktiga att belysa 

på innehållet. I SO direkt Historia 2 skriver författarna om att missväxten 1866-1869 ledde till 

att de jordlösa valde att sälja sina egendomar och flytta västerut. Man kan då ställa sig frågan 

vad det var för egendomar de egentligen sålde, om de alltså inte hade något land? Ett fel 

finnes även i Alla tiders historia 2-3, där författarna skriver att ryktena om att femtusen acres 

gratis land lockade många att lämna Sverige. Den korrekta siffran, som både bakgrundsdelen 

och utställningen i nästa kapitel visar, ska vara 160 acres land, vilket är en stor och viktig 

skillnad att betona. Varför sådana fel förekommer i läroböcker kan möjligtvis ha att göra med 

att författarna inte har den expertkunskap på området som exempelvis personerna verksamma 

inom Svenska Emigrantinstitutet har.  

 

Tydliga skillnader finns mellan högstadiets och gymnasiets läroböcker. En anmärkningsvärd 

aspekt är att utvandringen betonas mer i högstadiets läroböcker. I dessa är utvandringen 

renodlade kapitel såsom Emigrationen och Den stora utvandringen medan i gymnasiets 

läroböcker är delen om utvandringen en del i ett större sammanhang såsom Sverige kring 

sekelskiftet och Migration. Detta är intressant då kursplanen till historieundervisningen på 

högstadiet inte kräver detta till någon speciellt hög grad, vilket visar sig genom en närmare titt 

på kursplanerna avsedda för de analyserade läroböckerna. I de tre undersökta kursplanerna för 

historia (historia 7-9 högstadiet, historia 1a1 och historia 2a) som de analyserade läroböckerna 

är avsedda för, tar samtliga nämligen upp begreppet migration i det centrala innehållet. Ingen 

betoning på just den svenska emigrationen görs dock i någon av dessa kursplaner. I 

högstadiets historieundervisning
58

 står det enbart att ”migration inom och mellan länder” ska 

finnas i innehållet, vilket är ett mycket abstrakt begrepp som kan leda till att läraren därför 

helt förbiser den svenska utvandringen i undervisningen och ändå följer kursplanen. Historia 

                                                      
58

 Se bilaga 2. 



      
 

 

29 

 

1a1 är en 50-poängs kurs där enbart vissa fördjupningar och förändringsprocesser görs i och 

med att kursens syfte är att på ett övergripligt plan få eleven insatt i den europeiska 

epokindelningen.
59

 Kursens innehåll är därav ytterst likt det innehåll som eleven arbetat med 

under högstadiet. Mer fördjupning sker istället för de elever som väljer att läsa historia 2a. 

Undervisningen i denna kurs tar sin utgångspunkt i tematiska fördjupningar som haft 

betydelse för individer, grupper och samhällen. Bland några exempel ges lokalhistoria, global 

migration och kulturmöten som samtliga är inriktade på vad denna uppsats forskar kring.
60

  

 

Sammanfattningsvis tages inte utvandringen upp särskilt ingående i någon av dessa 

kursplaner. Dock tilldelas utvandringen mer plats i högstadiets läroböcker vilket alltså 

kursplanens centrala innehåll inte på något sätt kräver, utan istället betonar migration i största 

allmänhet. I läroböckerna till gymnasiet har utvandringen en mer decimerad roll, vilket är mer 

i linje med kursplanerna i fråga. Huruvida en slutsats därför kan göras att läroboksförfattare 

till gymnasieböcker bättre anpassar böckerna efter rådande kursplan än vad författare till 

högstadieböcker gör, låter jag vara osagt. 

6.5.2 Läroböckernas förklaringar 

 

I den specifika läroboken (Alla tiders historia 2-3) avsedd för historia 2a får begreppet 

migration en naturligt större roll. Delkapitlet om den svenska emigrationen till Amerika 

behandlar dock mer emigrationen som fenomen och forskningsläge än direkta orsaker, 

händelser och konsekvenser av den. Anledningen till detta kan vara att eleven ska ha fått 

tillräckligt med baskunskap om emigrationen under högstadiet samt historia 1a1 att hen under 

historia 2a mer kan behandla migration i ett större perspektiv.  

 

Det är även viktigt att betona att två av de analyserade läroböckerna till högstadiet är avsevärt 

äldre än läroböckerna anpassade för gymnasiet som är representerade i denna uppsats. Detta 

betyder att dessa analyserade läroböckerna till högstadiet är skapta utifrån en annan kursplan 

än den nu gällandes. Bristen på nya läroböcker till historieämnet på högstadiet har ändå lett 

till att dessa fortfarande används. Av den anledningen är det likväl intressant att bemöta dessa 

läroböcker med den rådande kursplanen i historia på högstadiet.  
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I de kunskapskrav som högstadiet och kurserna på gymnasiet kräver av eleven står det bl.a. att 

eleven ”kan föra underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av 

samhällsförändringar om människors levnadsvillkor och handlingar” (7-9, högstadiet). Eleven 

ska ha kunskap ”för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker 

och konsekvenser” (historia 1a1). Eleven ska även kunna använda sig av ”historiska begrepp 

och olika teorier för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska 

frågeställningar utifrån olika perspektiv.” (historia 2a). Kraven är med andra ord tydliga, 

eleven ska t.ex. veta orsakerna bakom utvandringen, på en mer basnivå under högstadiet och 

på ett mer fördjupat plan under fördjupningskursen historia 2a. Hur dessa förklaringar till 

utvandringen presenteras i läroböckerna blir således aktuellt att beröra. Dessa behandlas 

tillsammans med Ammerts analysschema (vilket förklaras i uppsatsens teorikapitel).  

 

Till läroböckerna undersöks nu till vilken grad dessa kan svara på specifika frågor som avgör 

vilken framställningstyp de tillhör. En särskild betoning kommer att läggas på hur den 

konstaterande- och hur den förklarande framställningsformen syns i texten, då dessa tillhör de 

vanligaste framställningsformerna till undersökta läroböcker för dessa målgrupper. 

Analysschemat finns i bilaga i uppsatsen för att underlätta och konkretisera för läsaren vad 

som undersöks.  

 

Punkt SO historia A, SO direkt 2 samt SO S Historia Ämnesboken är i princip enbart 

konstaterande. Innehållet i dessa läroböcker rörande utvandringen svarar på frågorna vad som 

är utvandringen och vad som hände under utvandringen. Läsaren får reda på flertalet orsaker 

bakom utvandringen men inte vad dessa betydde eller vad dessa berodde på. Ett exempel är 

följande:  

 

Något arbete som kunde ge reda pengar fanns inte i hemtrakten. Men i Amerika kunde 

man tjäna stora pengar. I breven hem berättade utvandrarna om stora förtjänster och 

möjligheter. I Amerika kunde man till och med gräva guld.
61
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Förhållandet slås fast. Texten berättar alltså om push- och pullfaktorer som låg bakom 

emigrationen men vi får exempelvis inte reda på varför man inte kunde få ett arbete som gav 

”reda” pengar i hemtrakten eller vad det var för ”stora förtjänster och möjligheter” som fanns 

i Amerika. De konstaterande påståendena placeras efter varandra vilket inte ger läsaren 

möjlighet att få fördjupad kunskap kring varför förhållandena såg ut som de gjorde. 

Ytterligare ett exempel är:  

 

År 1900 fanns 49 000 svenskar i Chicago. Det var fler än i Norrköping. Höga löner 

inom industrin lockade nu många emigranter till städerna. Gratisutdelningen av jord 

hade upphört 1890. Allt färre emigranter blev därefter jordbrukare. Industrin i USA 

växte nu snabbast i världen.
62

  

 

Även här besvaras frågan vad som hände och även hur omfattande detta var. Eleven får dock 

inte reda på varför det kring sekelskiftet blev högre löner inom industrin eller varför 

gratisutdelningen av jord upphörde. Texten konstaterar bara vad som hände utan att ägna 

någon plats åt att förklara varför det blev som det blev. I den anpassade läroboken för den nya 

kursplanen i historia, SO S Historia Ämnesboken, har inte innehållet eller 

framställningsformen förändrats gentemot de tidigare böckerna. Detta exempel går att finna i 

SO S Historia ämnesboken som bekräftar att de undersökta läroböckerna till högstadiet har en 

konstaterande framställningstyp:  

 

Utvandringen (emigrationen) satte igång på allvar under 1860-talet. Två viktiga 

orsaker var att Sverige drabbats av missväxt och hungersnöd och att nybyggare i 

USA fick gratis jord av den amerikanska staten. I början var de flesta 

utvandrarna bondfamiljer. Deras gårdar hemma i Sverige var för små för att 

familjerna skulle klara sig.
63

 

 

Eleven får visserligen reda på att en av orsakerna bakom den tidiga utvandringen var att 

gårdarna var för små för att hela familjen skulle kunna försörja sig på den och därför blev 

emigrationen ett för många livsavgörande beslut. Av den anledningen kan man säga att 

utdraget från SO S Historia Ämnesboken har inslag av förklarande delar. Det är ändå överlag 
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klart dominerande av den konstaterande framställningsformen. Eleven får ingen kunskap i 

varför Sverige drabbats av missväxt och hungersnöd eller av vilka anledningar som den 

amerikanska staten gratis delade ut jord till nybyggare. 

 

Perspektiv på historien 50p:s del om utvandringen är kortfattad och således är det svårt att 

upptäcka någon framställningsform som dominerar. Dock finns det inslag av framförallt den 

förklarande framställningsformen vilket visar sig i detta exempel: 

 

Framförallt utvandrade svenskarna av ekonomiska skäl. Liksom Edvard Pettersson kom 

många från mindre bondgårdar. När arvet skulle delas upp kunde bara ett av barnen ta 

över gården. Syskonen fick hitta ett annat sätt att försörja sig. Hellre än att söka sig 

fram som pigor, drängar, torpare eller daglönare valde de att köpa en amerikaresa för 

sin arvslott. USA lockade med jord och goda löner. Här var det lättare att förverkliga 

drömmen om en egen gård eller ett bra arbete.
64

 

 

I detta exempel får vi reda på varför svenskarna utvandrade av ekonomiska skäl. Att många 

fick hitta alternativa vägar när de inte längre kunde leva på gården och därför lockade 

Amerika med sina möjligheter att få erhålla en egen gård och ett dugligt arbete. Eleven får 

med andra ord svar på frågan vad en utvandring till följd av ekonomiska skäl berodde på. 

Texten konstaterar alltså inte enbart att en utvandring skedde till följd av ekonomiska 

svårigheter utan förklarar även bakgrunden till vilka dessa ekonomiska aspekter är och hur de 

uppkom. De förklaringar till utvandringen som Alla tiders historia 2-3 tar upp ter sig också i 

en mer förklarande aspekt: 

 

Men naturligtvis fanns det mycket i Amerika som lockade människor. Amerikabreven, 

de brev som emigranterna skrev hem till sina nära och kära, betydde mycket för att få 

dem där hemma att börja tänka på att emigrera. Rederierna hade agenter i många städer 

i Europa och agenterna lovade guld och gröna skogar, bara de kom över till Amerika. 

Biljetten kunde man köpa på avbetalning. Rederiernas agenter berättade också att man i 

USA gratis fick fem tusen acres land, bara man odlat marken i fem år.
65
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Eleven får förklarat för sig vad det var som lockade med att emigrera till Amerika i denna 

text, alltså besvaras frågan vad utvandringen berodde på. Texten är på så sätt mättad med 

förklaringar till varför folk valde att emigrera till Amerika. Eleven får då en mer fördjupad 

förståelse kring utvandringen än ifall enbart ett konstaterande om att mycket lockade i 

Amerika hade gjorts.  

 

Gymnasiets läroböcker har alltså en mer förklarande framställningstyp än vad högstadiets 

motsvarigheter har. Då kunskapskraven på högstadiet kräver av eleven att denne ska kunna 

resonera kring orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar är läroböckerna högst 

tillräckliga för att eleven ska uppnå dessa krav, då eleven inte behöver ha en särskilt fördjupad 

och ”förklarande” kunskapsnivå som gymnasiets kunskapskrav kräver. I Alla tiders historia 2-

3 tages som tidigare nämnt utvandringen upp som en del i ett större perspektiv, migration. 

Detta stämmer väl överens med historia 2a:s kursplan där eleven i fråga ska kunna använda 

sig av historiska begrepp för att kunna dra slutsatser om historiska frågeställningar. Med 

andra ord är inte enbart orsakerna bakom och konsekvenserna till utvandringen det enda 

viktiga, utan även att se händelser och skeenden i större perspektiv och helheter, vilket Alla 

tiders historia 2-3 alltså ger upphov till.  

 

Enligt Ammert blir det allt vanligare i läroböcker under 1990- och 2000-talet att historiska 

händelser och skeenden dramatiseras och blir mer levande. Läsaren placeras mitt i en 

händelse, som i flera avseenden är helt fabulerad, men som bygger på fakta, för att få texten 

innehållsrik och livfull. Framställningen är ofta att läsaren ska få en ögonblicksbild av det 

förflutna för att sedan få mer bakgrundsdetaljer om den händelse/skeende som 

ögonblicksbilden målat upp. Dessa läroböcker är även aktörssvaga där grupper av människor 

eller hela folk agerar som kollektiva aktörer, exempelvis bönder, arbetare, kvinnor o.s.v.
66

 

Detta märks tydligast i de undersökta läroböckerna till högstadiet där olika ögonblicksbilder 

beskrivs för att förstärka förståelsen kring utvandringen. Dessa ögonblicksbilder kan bidra 

med mer levande förklaringar till utvandringen vilket kan leda till att eleven bättre kan sätta 

sig in i dåtidens verklighet för många i Sverige. Ett skäl till varför just högstadiets läroböcker 

använder sig av en sådan ”teknik” kan vara att få eleverna tillräckligt intresserade och 

motiverade att behandla detta område. Gymnasieeleverna kan ha ett större historieintresse, 
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särskilt vid valet av samhällsvetenskapliga programmet samt fördjupningskurserna 2a, 2b 

samt 3 och kan då antas vara tillräckligt engagerade för att arbeta med utvandringen. Därav 

”behövs” kanske inte dessa ögonblicksbilder. Kravet på källkritiska moment och djupare 

analyseringar av innehållet ges även på gymnasiet, vilket skulle kunna försvåra att dessa 

ögonblicksbilder används då dessa ofta inte är grundade på exakta källor.  

6.6 Drömmen om Amerika:s förklaringar till utvandringen 
 

Besöket på Utvandrarnas hus permanenta utställning om utvandringen, Drömmen om 

Amerika, varade i två timmar. Detta är nämligen den tid det tog för att excerpera allt material 

utställningen förfogade över samt föra de anteckningar som krävdes. Besöket genomfördes 

tisdagen den 19 februari 2013. I detta kapitel kommer inga fotnoter att finnas tillgängliga. 

Anledningen till detta är att det inte är några specifika kapitelrubriker i utställningen vilket 

gjort att allt material gåtts igenom för att få en samlad bild av de orsaker till utvandringen som 

ges. Därför hänvisas läsaren till utställningen för att kontrollera de uppgifter som ges i detta 

kapitel. Detta är Drömmen om Amerika:s förklaringar till utvandringen: 

 

Den period som Drömmen om Amerika fokuserar på är huvudsakligen 1850-1930. Perioden 

1845-1854 får inget speciellt stor utrymme utan benämns egentligen enbart som 

”pionjäremigrationen”, då bönder och hantverkare började bli de vanligaste utvandrarna. 

Innan 1845 reste nämligen främst affärsman, ingenjörer och intellektuella till Amerika. Det 

som framförallt låg till grund för den stora utvandringen som tog sin början under 1850-talet 

var den befolkningsökning som skedde i Sverige under 1800-talet. Detta var ett resultat av 

den fredliga tid landet upplevde efter 1814 samt potatisens intåg i vardagen. Födelsetal och 

dödlighet visade ett jämnare förlopp vilket ledde till att familjerna och ungdomarna blev fler. 

Smittkoppsvaccineringen blev obligatorisk vilket även det bidrog till att Sverige upplevde en 

befolkningsökning på närmare 1 % om året. Tegner myntade efter detta, begreppet ”freden, 

vaccinen och potäterna” som huvudskäl till att dödlighetstalet sjönk. Denna tillväxt hos 

befolkningen ledde till att det blev allt svårare att klara försörjningen genom de nyodlingar, 

hemmansklyvningar och nyföretagande som gjordes.  

 

Den tidiga utvandringen hade ofta religiös tolerans som motiv. Detta då tiden mellan 1726 

och 1858 gav Svenska kyrkan frihet att genomföra religionsförföljelser, till följd av 
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konventikelplakatet. Ingen religiös aktivitet fick hållas förutom den som förekom innanför 

kyrkans väggar. Detta ledde till att många nyreligiösa grupper, såsom mormonerna, 

”janssarna” och baptisterna, utvandrade i mitten av 1800-talet. Det sägs att ungefär var tionde 

vuxen emigrant kring 1850 utvandrade av religiösa skäl.  

 

Antalet självägande bönder ökade hela tiden under denna tid och genom inköp av krono- och 

frälsejord samt nyodlingar växte deras totala jordinnehav. Det var dock genom uppdelningen 

av jorden på det växande antalet arvingar, de s.k. hemmansklyvningarna, som gjorde att 

bondeklassen slutligen i många fall inte längre klarade av att försörja sin familj. 

Förhållandena i Amerika var i mångt och mycket de motsatta. Homesteadlagen från 1862 

innebar att 160 acres land skulle erhållas gratis på vissa villkor.  

 

Något som påverkade, och i de flesta fall försvårade, utvandringen för män mellan 21-26 år 

efter 1884 var att denna målgrupp hädanefter var tvungna att visa upp ett utvandringstillstånd 

från regeringen för att få utvandra. Skälet till detta krav låg i rädslan för att de allra flesta i 

värnpliktsåldern skulle emigrera.  

 

Givetvis redovisas fler orsaker till varför folk valde att utvandra. Från perioden 1850-1930 får 

besökaren på Utvandrarnas hus bl.a. ta del av flertalet annonser från rederier och agentfirmor 

vars mål är att få så många som möjligt att utvandra. På 1880-talet fanns det mellan 1500-

2000 lokalagenter i Sverige där en koncentration låg på Göteborg dit många av de atlantlinjer 

som transporterade utvandrare utgick ifrån. I en annons står det följande:  

 

Köp edert Land direkt från Union Pacific Ry Co. Genom undertecknad erbjuder Union 

Pacific R’y Co. till landsökare millioner acres utmärkt land I Kansas, Nebraska, Oregon 

och Washington, till jernvägsbolagets originalproser: $4 till $10 pr acre. 7 till 10 års 

belalningstid. Klara åtkomsthandlingar direkte från jernvägskompaniet.  

 

Annonser lik den ovan upptar en stor del av utställningen och är uppbyggda på en rad olika 

sätt och tänkta till olika målgrupper. De har dock alla en sak gemensamt, alla vill de på något 

sätt tjäna pengar på den stora utvandringen. Detta är alltså en stark bidragande pullfaktor till 

utvandringen. Det dröjer dock till slutet av 1860-talet innan utvandringen på allvar kommer 

igång. År 1868 utvandrade 21 472 och året därpå hela 32 053. Under större delen av 1870-
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talet minskar dock antalet utvandrare och under fyra av dessa år når antalet utvandrare inte 

ens 4000-gränsen på ett år. Därefter upplever Sverige en ny massiv utvandring under 1880-

talet där den högsta siffran under utvandringens tid noteras år 1887 då hela 46 252 personer 

söker lyckan i Amerika. Denna stora mängd håller sig någorlunda stabil fram till 1893 då 

antalet utvandrare drastiskt minskar. Den sista stora emigrationsvågen dröjer till början av 

1900-talet där siffran ligger på mellan 20 000 och 30 000 utvandrare per år. Från och med 

1910 och framåt minskar den och 1930 sägs Sverige inte längre vara ett utvandrarland.  

 

En förklaring till varför vissa tidsperioder resulterade i fler utvandrare än andra tidsperioder 

stavas potatisen. Bara ett par frostnätter kunde innebära svåra förhållanden för 

naturasamhället där varken livsmedelsreserver eller kommunikationer kunde ersätta de 

förlorade potatisskördarna. Nöden drabbade först skogsbygden och de verkligt fattiga vilket 

visade sig under 1860-talets slut leda till en massemigration. Norrland drabbades hårdast 1867 

medan skogsbygderna i södra Sverige blev oerhört utsatta året därpå. Under perioden 1867-

1873 steg dödlighetsantalet till rekordhöga 2,2 % av medelfolkmängden, giftermålen blev 

färre än normalt samt så sjönk födelseöverskottet till hälften av det för perioden normala. 

Folket började nu bryta upp med sina gamla liv och söka lyckan antingen i städer och 

industrier eller över havet mot landet i väster.  Det är först vid denna första stora 

emigrationsvåg som man kan peka på att urbanisering, industrialisering och emigration 

verkligen fungerade som säkerhetsventiler.  

 

Den stora mängd som utvandrade kring sekelskiftet hade framförallt Klondike som huvudmål. 

Guldrushen hade nu tagit fart på allvar och allt fler, mer eller mindre lyckosamma, svenska 

guldgrävare köpte upp områden som spåddes innehålla guld i trakterna runt Klondike.  

 

Det gavs även ut handböcker för utvandrarna i vilka tips och råd presenterades om dels 

beslutet att emigrera och dels hur man skulle bete sig väl framme i Amerika. Dessa påverkade 

säkerligen det beslut som många gjorde, oavsett ifall de utvandrade eller valde att fortsätta 

livet i Sverige. I dessa handböcker kunde det stå: ”N:o 4. Var nykter, redbar och flitig, och du 

skall lyckas här bättre än annorstädes, ty dessa egenskaper äro de som aktas och betalas i 

Amerika, ty der nedsätter lättjan och arbetet adlar.” 
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Ytterligare en pullfaktor ges i amerikabreven. För i synnerhet många drängar och pigor gav 

dessa brev vittnesbörd om livet i Amerika, om framgång och om lycka. Dessa brev kunde 

även ge kloka råd och tips på var arbete, jord och kanske även guld kunde finnas. Breven 

kunde även innehålla bidrag till den framtida resan i form av dollar eller förskotterade biljetter 

från Amerika. Läskunnigheten var redan under tidigt 1800-tal allmänt utbredd i Sverige vilket 

gjorde att en stor grupp människor kunde ta del av material från Amerika, i form av dessa 

amerikabrev men också handledningsskrifter för utvandrare publicerades i bl.a. Aftonbladet.  

 

För en stor del av utvandrarna blev Chicago en viktig stad. Staden upplevde 1871 den värsta 

branden i stadens historia men den var inte en katastrof för alla. Branden orsakade nämligen 

en högkonjunktur för byggnadsbranschen vilket i sin tur lockade nya invandrare att söka sig 

till staden för arbete. Chicago lockade även kvinnliga utvandrare från Sverige då rykten om 

att svenska kvinnor var perfekta som ”house maids” spreds i staden. Tidigare utvandrade 

släktingar hjälpte också ofta de nyanlända i Chicago vilket startade en kvinnlig 

kedjeemigration till staden som kallades för ”de svenska hembiträdenas stad”. Även 

Minneapolis och New York drog till sig många kvinnliga utvandrare i samma syfte. Eget rum 

samt hygglig kontantlön var viktiga påverkningsfaktorer i beslutet att emigrera för dessa 

kvinnor. Emigration till amerikanska städer blev vanligare ju längre utvandringen pågick. 

1910 bodde exempelvis 61 % av alla som utvandrat till Amerika i städer vilket betyder att 

emigrationen lockade olika målgrupper beroende på vilken period man väljer att studera.  

6.7 Diskussion rörande Drömmen om Amerika:s förklaringar till 
utvandringen 

 

En ytterst bred bild av utvandringen ges i utställningen. Med bilder, texter, ljudinspelningar 

och kvarlevor från denna tid ger utställningen många dimensioner och levandegör det stora 

beslutet att flytta västerut till Amerika. Det ska dock sägas att en del av den tekniska 

utrustning som utställningen förfogade över inte alltid fungerade. Viktigt är även att nämna att 

de ljudinspelningar som fanns tillgängliga och fungerade var allt som oftast över 5 minuter 

långa, ljudvolymen kunde vara låg och rätt ofta fungerade den engelska versionen mycket 

bättre än den svenska. Huruvida elever verkligen lägger ner den ansträngningen att lyssna 

igenom materialet låter jag därför vara osagt. 
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Drömmen om Amerika riktar sig inte till någon specifik målgrupp som exempelvis 

läroböckerna gör utan materialet ska kunna tilltala vem som helst som besöker museet. 

Guidade visningar för exempelvis högstadie- och gymnasieklasser görs regelbundet och i 

dessa anpassas guidens berättelse efter målgrupp. Materialet i utställningen är dock alltid 

detsamma oavsett vilken målgrupp som besöker utställningen.  

 

Om en granskning görs utifrån vilka idealtypiska värden som museer ofta förhåller sig till är 

Drömmen om Amerika framförallt inom lärdomskulturen och publikorienteringen, d.v.s. har 

ett syfte att informera och inbringa kunskap om utvandringen för människor i alla åldrar. 

Utställningen har alltså ett material som i synnerhet vill berätta om fenomenet utvandring och 

därav kategoriseras den som lärdomskultur och publikorientering, enligt Aronssons 

analysschema. De kvarlevor som utställningen tillhandahåller ger museet också en ton av 

upplevelsekultur och samlingsorientering då dessa kvarlevor skapar en form av 

galleri/skattkammare. De övriga idealtypiska värdena finns säkerligen också närvarande men 

inte speciellt mycket i den befintliga utställningen. Ifall forskning, teater och/eller rollspel ska 

göras om utvandringen finns det troligtvis annat material och andra lokaler som bättre lämpar 

sig för just dessa ändamål. Dock kan utställningen som sådan inbringa tankar och idéer över 

framtida forskning eller teater.  

6.7.1 Utställningens förklaringar 

 

Mycket av materialet i Drömmen om Amerika har en förklarande framställningsform, vilket 

ger besökaren en bred bild av vad utställningen vill få fram. Ett exempel på detta är följande 

innehåll som förklarar den befolkningsökning som skedde i Sverige i början av 1800-talet: 

 

Tiden för Karl XIV Johans tronbestigning 1818 kan sättas som gräns för en ny epok i 

svensk historia. Dödlighetstalen började nu sjunka tack vare ”freden, vaccinen och 

potäterna”. Efter 1814 förde ingen hjältekung männen i fält. Smittkoppsvaccineringen 

blev obligatorisk och potatisen slog igenom. Födelsetal och dödlighet visade ett 

jämnare förlopp och befolkningstillväxten närmade sig en procent om året. Familjerna 

blev större och ungdomarna fler. Det började bli svårt att klara försörjningen med 

nyodlingar, hemmansklyvningar och nyföretagande. 
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Vi får alltså reda på vad den nya epoken betydde och hur den gick till. Besökaren får flertalet 

förklaringar till varför befolkningen ökade och att detta så småningom leder fram till 

försörjningssvårigheter och i slutändan massemigration. Innehållet förklarar och beskriver 

bakgrund samt konsekvens av utvandringen vilket gör att den tilldelas den förklarande 

framställningsformen. Ett annat exempel på en förklarande framställningsform är:  

 

Särskilt stor var efterfrågan på hembiträden. Svenskorna hade rykte om sig att vara 

perfekta ”house maids” och stod högt i kurs hos amerikanska fruar. Ofta skaffade 

tidigare utvandrade systrar och väninnor jobb åt de nyanlända. Ibland lade de ut 

respengarna och ordnade bostad under den första tiden. Denna systerliga hjälpsamhet 

gav upphov till en omfattande kedjeemigration så att Chicago blev ”the city of the 

Swedish maid” med villkor som flickorna inte vågat drömma om under pigåren där 

hemma.  

 

Besökaren som tar del av detta innehåll får svar på frågan vad det betydde och hur det gick till 

att flytta till Amerika och bli hembiträde för en svensk piga. Att de allt som oftast fick hjälp 

av väninnor och systrar att skaffa jobb och bostad och att detta fenomen så småningom ledde 

fram till en kedjeemigration till Chicago som efter det kom att kallas ”the city of the Swedish 

maid”. Denna text besvarar således samtliga frågor som en förklarande framställningsform 

ska kunna besvara.  

 

Kunskapskraven är väl förenliga med det utställningen tillhandahåller, oavsett ifall eleven i 

fråga går på högstadiet eller gymnasiet. Detta då museet ger en mängd olika förklaringar och 

perspektiv vilket kan stimulera elevernas intressen att reflektera, diskutera och analysera 

utvandringen och således nå djupare kunskapsnivåer. Då Drömmen om Amerika även förfogar 

över en stor mängd bilder, ljudfiler och illustrationer kan även dessa fungera som komplement 

till textrutorna. Dessa bilder, ljudfiler och illustrationer kan även hjälpa de besökare med läs- 

och skrivsvårigheter att ändå kunna ta del av vad utställningen vill få fram. Av det skälet når 

utställningen en ytterst bred publik. Ett problem med museer generellt tar likväl Cecilia 

Axelsson upp. 

 

Cecilia Axelssons avhandling En meningsfull historia?: didaktiska perspektiv på 

historieförmedlande museiutställningar om migration och kulturmöten tar bl.a. upp att lärare 
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och elever uppfattar museibesök som enstaka tillfällen som sällan införlivas i den vanliga 

utbildningen. Att besöken på museer ofta bara är ett avbrott från den vanliga undervisningen 

och där eleverna inte får några möjligheter, vare sig i museerna eller i skolan, att diskutera 

sina erfarenheter.
67

 Huruvida museer fungerar väl i utbildningssyfte är därför intressant att 

diskutera. Det är därför dags att gå in på den avslutande delen där en jämförelse mellan 

Drömmen om Amerika och läroböckerna görs för att ta reda på likheter och skillnader i 

innehåll men även i hur dessa två utbildningsformer är anpassade till skolans styrdokument.  

6.8 En jämförelse mellan läroböckerna och Drömmen om 
Amerika 
 

Samtliga de förklaringar som läroböckerna tar upp till utvandringen återfinns på utställningen. 

Utställningen tar, utöver de förklaringar som även läroböckerna ger, upp ytterligare 

förklaringar till varför folk valde att emigrera. Hit hittar vi bl.a. att den stora branden i 

Chicago ledde till att byggnadsindustrin blomstrade och gav möjligheter för fler emigranter 

att få jobb i städerna. Handböckerna tages också upp i utställningen som något som kanske 

inte alltid lockade människorna i Sverige att emigrera men som säkerligen påverkade deras 

beslut, antingen att emigrera eller att bo kvar i Sverige. Ett särskilt perspektiv som lyfts 

mycket fram på utställningen är de kvinnor som lämnar Sverige och tar anställning som 

hembiträden i Amerika. Av de undersökta läroböckerna nämner endast en av dem samma 

utvandringsorsak. Något som får en speciellt stor roll i läroböckerna som utvandringsorsak är 

amerikabreven. Visserligen tages denna del även upp i utställningen men där ges breven en 

något mer undanskymd plats i utvandringens historia. Vad detta kan bero kan nog ingen med 

säkerhet veta men ett antagande kan vara att utställningen uppfördes av personer som har en 

annan expertkunskap på området än vad läroboksförfattarna har. Experterna på Utvandrarnas 

hus har fått taga del av arkivsamlingar, intervjumaterial och andra dokumentationer och 

kvarlevor vilket gör att museets tolkningar av utvandringen mycket väl kan uppfattas som mer 

sanningsenliga än de tolkningar som ges i läroböckerna.  
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http://www.forskning.se/nyheterfakta/nyheter/pmimportocharkiv/pressmeddelandenarkiv2009/enmeningsfullhist

oriaommuseernasrollsomhistorieformedlare.5.20d15fca11f86fce23a80001083.html  2013-02-23 

http://www.forskning.se/nyheterfakta/nyheter/pmimportocharkiv/pressmeddelandenarkiv2009/enmeningsfullhistoriaommuseernasrollsomhistorieformedlare.5.20d15fca11f86fce23a80001083.html
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Likväl är det viktigt att påpeka att det gjorts ett medvetet urval i Drömmen om Amerika också, 

precis som i läroböckerna. Exempelvis har professor Ulf Beijbom gjort ett urval över vad han 

anser vara av relevans att veta om utvandringen, när han skrev alla texter som idag återfinns i 

utställningen. Hur detta urval har gjorts, i läroböckerna och i Drömmen om Amerika, tänker 

jag inte gå närmare in på då det sträcker sig utanför mitt forskningsområde. Läsaren av denna 

uppsats ska ändå ha i tankarna att det gjorts ett urval i bägge undersökta 

historieundervisningar.  

 

Enligt de intervjuer Axelsson gjort i sin avhandling visar resultatet på att trots att museer ofta 

ger en bra och bred bild av det ämne/tema som ställs ut, så följer inte skolorna upp 

museibesöket särskilt ingående i undervisningen. Såhär skriver Axelsson i resultatdelen:  

 

Inte i något av de fyra fall jag sett var museibesöket en integrerad och genomarbetad del 

av ett större tema i historieundervisningen. Lärarna angav i intervjuerna ganska löst 

hållna anledningar till varför de tog sin klass till museet; det skulle fungera som 

komplettering, eleverna skulle få orsaker till fattigdomen i Afrika, i något fall var 

besöket ett resultat av slumpen och någon gav uttryck för uppfattningen att det alltid är 

bra att komma ut från skolan – det ger alltid något.
68

 

 

Axelsson kommer alltså fram till att museibesök överlag kan användas betydligt mer effektivt 

i skolans historieundervisning än vad som just nu är fallet. För lärarens del krävs det dock ett 

avsevärt mer långsiktigt och en didaktiskt mer uppbyggd undervisning samtidigt som det 

krävs ett djupare samarbete med museipedagogerna.
69

  

 

Läroböckerna, enligt Ammert
70

, däremot har haft och har en stark ställning i skolvärlden idag, 

vilket alltså ger följande två slutsatser efter denna uppsats undersökning: 

1. Museer ger en bra och omfattande bild av ämnet/temat – men skolan anstränger sig 

inte nämnvärt för att inkludera museibesöken i undervisningen 

2. Läroböcker ger ofta en sammanfattande och konstaterande framställningsform av 

ämnet/temat – men skolan anstränger sig för att inkludera dessa läroböcker i 

undervisningen.  
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 Axelsson, 2009. Sid 286.  
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 Axelsson, 2009. Sid 286f.  
70

 Ammert Niklas (Red.), 2011. Sid 26f. 
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Läroböckernas fördel är att de är skrivna och anpassade utifrån en särskild målgrupp. 

Innehållet i exempelvis en högstadiebok förväntas de flesta elever på högstadiet kunna läsa 

och förstå. Samma sak gäller för gymnasieböckerna för de elever som har kommit så långt i 

sin utbildning. Detta gör att läroböckerna är anpassade efter rådande styrdokument och 

målgrupp, vilket gör det enkelt och bekvämt för läraren att använda sig av just läroböcker i sin 

undervisning. Drömmen om Amerika är istället inriktat mot en allmän målgrupp, vem som 

helst som kommer till utställningen ska kunna få ut något av den, gammal som ung. Att man 

då som lärare kan uppfatta att utställningens innehåll inte riktigt motsvarar sin egen 

undervisning är nog därför rätt vanlig. Utställningen har i detta sammanhang ändå en klar 

fördel. Den kan, på ett helt annat sätt än läroböckerna, få de flesta elever att på något sätt bli 

intresserade av utvandringen genom de bilder, illustrationer och tekniska utrustning som där 

finns. Det gör att de med exempelvis läs- och skrivsvårigheter ändå kan få ut en hel del 

information på museet, som de inte skulle ha fått i läroboken. 

 

Efter att resultatdelen genomförts och redovisats står det klart att min hypotes stämde. Detta 

var kanske i sig inte särskilt förvånande då utställningen enbart koncentrerar sig på 

utvandringen och kan därför lägga allt fokus på att förmedla en så bra bild som möjligt av 

den. Läroböckerna å andra sidan ska få med betydligt mycket fler händelser/skeenden och då 

även på ett ännu mer begränsat utrymme än vad museet har att tillgå, vilket leder till en 

svagare framställning av just utvandringen. Detta problem lyfter även Andersson och 

Folkesson upp i sitt examensarbete: 

 

Läroböckerna presenterar oftast bara ett perspektiv på ett händelseförlopp och 

uppmuntrar som ovan nämnts inte till något källkritiskt tänkande. Detta leder till att 

elevernas historiemedvetande blir inskränkt och inte utvecklar något objektivt synsätt.
71

 

 

För att knyta an till det migrationsteoretiska perspektivet ger samtliga studerade 

historieundervisningar, läroböcker som utställningen, ungefär lika mycket utrymme åt push- 

samt pullfaktorer bakom utvandringen. Det intressanta är då istället på vilken samhällsnivå, 
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 Andersson Malin och Folkesson Martina, 2005. Sid 66.  
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makro/mikro/meso
72

, förklaringarna till utvandringen ges på, och här blir skillnaderna 

aningen mer tydliga. Högstadiets läroböcker ger mer plats åt makrofaktorer än vad särskilt 

Alla tiders historia 2-3 samt utställningen gör. Mikrofaktorerna har ungefär lika liten tilldelad 

plats i alla läroböcker och i dessa sammanhang nämns amerikabreven oftast som enda 

mikrofaktorn. Endast i SO S Ämnesboken Historia skriver författarna att återvändarna ofta 

berättade, påverkade och i många fall möjliggjorde en resa för de i Sverige som ännu 

funderade på att utvandra. Detta liknar till viss del amerikabrevens syfte som mikrofaktor men 

skiljer sig alltså till den grad att i detta fall rör det sig om att påverka öga mot öga. Vad gäller 

mesofaktorerna får dessa begränsat utrymme i högstadiets böcker samt i Perspektiv på 

historien 50p, men i fördjupningskursen Alla tiders historia 2-3 samt utställningen får dessa 

faktorer en betydligt större plats. På utställningen kan besökaren exempelvis ta del av flertalet 

annonser och broschyrer från agentfirmor, rederier och järnvägsbolag. Sammanfattningsvis 

kan det sägas att det migrationsteoretiska perspektivet finns väl inbundet i förklaringarna till 

utvandringen. Att högstadiets läroböcker fokuserar mer på makrofaktorer medan Alla tiders 

historia och utställningen istället lägger större vikt vid mesofaktorer, kan bero på att 

makrofaktorerna är enklare att ta till sig och förstå för en högstadieelev, medan mesofaktorer 

istället mer hör till gymnasiets kunskaper där det mer flitigt diskuteras frågor såsom 

propaganda och manipulationer. Utställningen lockar alla målgrupper vilket visar sig i att 

makro, mikro och meso alla närvarar i stort omfång vid förklaringarna till utvandringen.  

 

Utvandringen till Amerika har genom åren bearbetats i en rad olika vetenskapliga former. Det 

finns ändå mycket material, frågeställningar och metoder/teorier som ännu inte behandlats, 

även inom den didaktiska inriktningen som denna uppsats anammat. Framtida forskare kan 

exempelvis studera förändringsperspektivet i läroböcker och då förslagsvis inrikta sig på 

skillnaden i framställningen av utvandringen i 1970-talets läroböcker och dagens läroböcker. 

Forskare kan även välja att jämföra hur olika länder i Norden eller övriga Europa arbetar med 

deras lands utvandring till Amerika i skolundervisningen. Norge blev t.ex. av med en större 

del av sin befolkning än vad Sverige blev under den stora utvandringsperioden och bör därför 

vara intressant att studera, i en komparativ studie med svensk skolundervisning.  

                                                      
72

 Makro = Den politik, ekonomi samt de lagar varje land har som påverkar migrationen 

Mikro = De informella nätverken som emigranterna själva skapat för att påverka migrationen 

Meso = De grupper/institutioner som har ett intresse, ofta ekonomiskt motiverat, av att andra migrerar. Hit hör 

t.ex. jurister, reseagenter och smugglare. För mer information, läs metod och teorikapitlet.  
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7. Sammanfattning 
 

Denna uppsats behandlar hur orsakerna till den stora utvandringen till Amerika idag 

framställs genom dels läroböcker avsedda för högstadiet och gymnasiet och dels den 

permanenta utställningen på Utvandrarnas hus i Växjö, Drömmen om Amerika. Syftet har 

framförallt legat på huruvida det är skillnader i sättet att förklara orsakerna i dessa båda 

historieundervisningar och till hjälp i denna analys har ett analysschema och det 

migrationsteoretiska perspektivet använts. Som blivande lärare har jag, med stöd av vad 

analyserna givit för resultat men också genom annan litteratur, även jämfört dessa läroböcker 

och museer generellt för att ta reda på hur väl de passar in i dagens historieundervisning. Till 

denna del har jag undersökt hur väl läroböckerna och Drömmen om Amerika överensstämmer 

med rådande styrdokument (= centrala innehållet samt kunskapskraven) i dagens skola.  

 

Resultaten visar bl.a. att högstadiets läroböcker ger fler orsaker till varför utvandringen 

inträffade än vad gymnasiets motsvarigheter gör. Dock är dessa böcker till gymnasiet 

betydligt bättre på att förklara de orsaker de nämner, vilket ger en fylligare bild av 

utvandringen. Jämfört med utställningen är dock samtliga undersökta läroböcker chanslösa i 

mängden material kring orsakerna. Utställningen ger också en avsevärt mer detaljerad och 

informationsrik bild av dessa orsaker. Problemet med museet ligger istället i att dagens lärare 

och elever uppfattar det som svårt att applicera museibesöken i den ordinarie 

historieundervisningen i klassrummet. Utställningen inriktar sig nämligen inte till någon specifik 

målgrupp utan vem som helst som besöker utställningen ska kunna få ut något av den. Därför kan 

lärarna och eleverna idag vara av uppfattningen att det är enklare att använda sig av 

läroböckerna, då dessa är mer lättillgängliga, inriktade till just den särskilda elevåldern och 

direkt anpassade efter rådande styrdokument än vad museet är. Två slutsatser som uppsatsen 

därför kan ge är:  

 

1. Museer ger en bra och omfattande bild av ämnet/temat – men skolan anstränger sig 

inte nämnvärt för att inkludera museibesöken i undervisningen. 

2. Läroböcker ger ofta en sammanfattande och konstaterande framställningsform av 

ämnet/temat – men skolan anstränger sig för att inkludera dessa läroböcker i 

undervisningen. 
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Vid applicerandet av det migrationsteoretiska perspektivet blir även vissa andra detaljer intressanta. 

Det visar sig nämligen att samtliga studerade läroböcker och utställningen tilldelar push- och 

pullfaktorer ungefär lika mycket utrymme i sina texter men där en större skillnad rörande makro, 

mikro och meso blir påtaglig. I högstadiets läroböcker är nämligen orsakerna bakom utvandringen 

oftast inriktade på makroförklaringar, medan gymnasiets läroböcker och utställningen i högre grad 

använder sig av mesoförklaringar. Mikroförklaringarna får i samtliga texter ett begränsat utrymme. 

Varför mesoförklaringar ges ett så pass stort utrymme på gymnasiet kan vara för att det mer hör till 

gymnasiets kunskaper, där eleven mer flitigt diskuterar frågor såsom propaganda och manipulation.  
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9. Bilagor 
 

Bilaga 1 - Ammerts analysschema:  
 

 

 

Framställningstyp Vad läroboken förmedlar Svarar på följande fråga från 

läsaren: 

Konstaterande Redovisning, bekräftelse, fakta Vad är? Vem är? Vad hände? 

När? Hur mycket? Hur ofta?  

Förklarande Förklaring, beskrivning, 

bakgrund, konsekvens 

Vad betyder det? Hur gick det 

till? Vad beror det på? Vad 

hände sedan?  

Reflekterande/analyserande Anknytning till läsaren, hennes 

erfarenheter och förkunskaper. 

Kopplingar till parallella 

sammahang, teoretiska begrepp 

eller modeller 

Hur kan jag förstå det? Vad kan 

det jämföras med? Varför 

resonerar man så? Vad kunde 

ha hänt annars? 

Normativ Explicit eller implicit värdering, 

tolkar och bedömer åt läsaren. 

Ger utsagor om gott-ont, rätt-fel 

Är det bra eller dåligt? Vilka 

var de goda? Hur ska man 

göra/vara/tänka?  

  

Ammert Niklas (Red.), Att spegla världen – Läromedelsstudier i teori och praktik. 2011.sid 262. 

 

Bilaga 2 - Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9 i historia på 

högstadiet: 
 

Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter 

under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda 

resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors 

levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar 

eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i. Eleven kan 
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undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor 

och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar 

fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss 

del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.  

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser 

om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om 

källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang 

om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur 

skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka 

konsekvenser det kan få. I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid 

användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska 

begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. 

 

Bilaga 3 - Kunskapskrav för betyget E i historia 1a1: 
 

Eleven kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika 

tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Dessutom kan eleven översiktligtredogöra för 

förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven 

ger exempel på några enskilda personer och förklararöversiktligt deras betydelse för olika skeenden. 

Eleven ger enkla exempel på, och förklarar översiktligt, samband mellan skeenden i det förflutna och 

förhållanden i nutiden. Dessutom kan eleven dra några enkla slutsatser om vad skeenden i det 

förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden. 

Eleven kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om 

historiska skeenden samt göra enkla reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven 

från något källkritiskt kriterium om källans användbarhet och dess betydelse för tolkningen. 

Eleven kan översiktligt redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på 

olika sätt samt översiktligt förklara varför de har använts olika. Dessutom ger eleven några exempel 

på olika sätt att använda historia och värderar med enklaomdömen deras betydelse för nutida 

skeenden och händelser. 
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Bilaga 4 - Kunskapskrav för betyget E i historia 2a:  

 
Eleven kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika 

tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Dessutom kan eleven översiktligtredogöra för 

förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven 

ger exempel på några enskilda personer och förklararöversiktligt deras betydelse för olika skeenden. 

Eleven ger enkla exempel på, och förklarar översiktligt, samband mellan skeenden i det förflutna och 

förhållanden i nutiden. Dessutom kan eleven dra några enkla slutsatser om vad skeenden i det 

förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden. 
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från källkritiska kriterier om källans användbarhet och dess betydelse för tolkningen. 

Eleven kan översiktligt redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på 

olika sätt samt översiktligt förklara varför de har använts olika. Dessutom ger eleven några exempel 

på olika sätt att använda historia och värderar med enklaomdömen deras betydelse för nutida 
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