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1. Inledning    
Sverige var för över hundra år sedan ett utvandrarland.  Från och med 1820-talet fram till 

1930-talet utvandrade ungefär 1,2 miljoner svenskar, de allra flesta till Amerika, men somliga 

till  Canada,  Australien,  Nya Zeeland  och Sydamerika.  Var  femte  emigrant,  det  vill  säga 

ungefär 200 000, återvände till Sverige. Men en miljon återvände aldrig.1  

Emigrationen till Amerika under 1800-talet fascinerar mig mycket och som blivande lärare 

vill jag gärna delge eleverna spänningen inom området. Jag är ganska övertygad om att skulle 

frågan ställas till elever i en klass om de vet någon släkting som utvandrat skulle troligtvis 

några händer räckas upp. Ses emigrationen ur ett samhällsperspektiv var det en stor förlust av 

blivande medborgare i det Sverige som växte fram under senare delen av 1800-talet, som gick 

förlorad. Emigrationen kan ses ur både ett lokalt, regionalt och nationellt perspektiv samt ur 

ett  genusperspektiv.  1800-talets  emigration  kan  också  belysa  problem  som  dåtidens 

utvandrare stötte på, som dagens invandrare brottas med till exempel språk och kulturkrock. 

 Kursplanen antyder  följande:  ”Historia  skapas  varje  dag i  små och stora sammanhang.  

Eleverna  har  själva  med  sin  familj,  sin  släkt,  sin  hembygd  och  sitt  land  en  historia.  

Kunskaper om denna ger förståelse för människor och deras livsvillkor under skilda epoker  

och  därmed  referensramar  för  förståelsen  av  skeenden  i  nuet  och  förväntningar  inför  

framtiden.  Genom att  studera  historia  och  knyta  ihop  generationers  erfarenheter  kan  en 

djupare kulturell identitet utvecklas[…] Ämnet belyser hur villkoren för kvinnor, män och  

barn – liksom för olika samhällsklasser och etniska grupper – har påverkats  i  historiska  

skeenden[…]”2

 I läroplanen står följande, ”Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola 

har en förtrogenhet med centrala delar av vårt svenska, nordiska och västerländska kulturarv

[…]”3 

Citaten belyser vikten av att känna till sin historia och skeenden som skapat det samhälle vi 

lever  i  dag.  Genom  att  arbeta  med  emigrationen  kan  förståelsen  för  dagens  invandrare 

förändras från något som för många är negativt till något positivt. 

1 Kjell Andersson, Per Clemensson, Emigrantforska! Steg för steg (Falköping 1996), sida 9.
2 http://3. Skolverket.se, 2006-02-03.
3 Lärarförbundet, Lärarens handbok. (Solna 2001). sida 15.
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2. Syfte och frågeställningar
Syftet  med  detta  examensarbete  är  att  undersöka  hur  emigrationen  kan  användas  i 

undervisningen, främst i årskurserna 7 till 9. Syftet är också att undersöka hur historielärare i 

grundskolan undervisar i ämnet ur ett närmiljöperspektiv. Syftet är att genom intervjuer med 

historielärare  i  grundskolan  ta  reda  på  hur  de  ser  på  materialet  kring  emigrationen, 

emigrationslitteratur  och  källmaterial  som  exempelvis  kyrkböcker,  propaganda,  parlörer, 

Amerikabrev och dåtida dagstidningar.  Syftet  är också att  ta  reda på vad lärare anser om 

materialet och i vilken utsträckning som elever klarar av att arbeta med exempelvis utdrag ur 

flyttlängder.

Följande frågeställningar har applicerats på syftet:
1) Hur använder sig grundskolelärare i historia av emigrationen i undervisningen?

2) Hur undervisar lärare om emigrationen ur ett närmiljöperspektiv? 

3) Hur  ser  historielärare  i  grundskolan  på  litteratur  och  källmaterial,  kyrkböcker  och 

dåtida dagstidningar som behandlar emigrationen? 

4) Hur ser lärare på elevens egen förmåga att kunna arbeta med källmaterial exempelvis 

kyrkböcker, dagstidningar och Amerikabrev? 

3. Material
Materialet kring den svenska emigrationen är omfattande. Källmaterialet brukar delas upp i 

otryckta  och  tryckta  källor.  Till  det  otryckta  räknas  det  som  är  handskrivet  exempelvis 

namnlistor,  brev och minnesanteckningar  av olika slag.  Materialet  kan vara officiellt  och 

inofficiellt.  Officiellt material har skapats av olika myndigheter. På den lokala nivån hittas 

församlingsarkiven  med  sina  utflyttnings-  och  husförhörslängder.  Vid  arbete  med 

kyrkböckerna kan tilläggas att efter 1895 ändrade de karaktär vilket medförde att längderna 

sattes samman i en enda så kallad församlingsbok. 

På länsnivå finns länsstyrelsernas passjournaler från 1851-1860. Ersattes senare av kortfattade 

folkmängdsredogörelser  med  listor  över  utvandrare.  Från  1861 finns  för  varje  församling 

uppgifter om utvandrarens namn, ålder, yrke och utvandringsår och efter 1875 registrerades 

på  motsvarande  sätt  invandrare  till  Sverige.  Folkräkningsredogörelserna  skickades  till 

Statistiska  Centralbyrån  i  Stockholm.  Ytterligare  en  typ  av  myndighetsarkiv  är 
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passagerarförteckningar  som  poliskamrarna  satte  upp  i  utvandrarhamnarna  från  och  med 

1869. Passagerarregistrena återger emigranternas namn, ålder, hemort och uppgivet färdmål. 

Listorna har skrivits av och sorterats i alfabetiskordning och finns på landarkivet i Göteborg. 

De finns även på mikrofilm och under senare år har materialet digitaliserats.4 

För att finna material kring emigranter kan lokala bibliotek, lands- och stadsarkiv och SVAR. 

SVAR är Svensk Arkivinformation i Ramsele, en avdelning inom Riksarkivet. Uppgiften är 

att göra arkivmaterialet åtkomligt för forskning och undervisning samt att medverka till att 

skydda arkivmaterial som hotas av förstörelse. Genom SVAR kan material ur kyrkoböcker, 

militära handlingar och domböcker med mera köpas eller mot en avgift lånas. På landsarkiven 

finns också länsstyrelsernas och magistraternas,  myndighet som infördes på 1600-talet och 

avskaffades  1965,  passjournaler  och  sjömanshusens  sjömansrullar.  I  landsarkiven  kan det 

också finnas enskilda arkiv så som exempelvis Svenska Amerika Linjens arkiv. De lokala 

pastorsämbetena tillhandahåller folkboksföringsmaterial från perioden 1895 - 1991. 

Sedan 1991 sköts folkboksföringen av skattemyndigheterna. 

1996 kom den första versionen på CD-ROM, Emigranten. Den innehåller följande databaser, 

EMIHAMN, register  över  cirka  1,3 miljoner  utvandrare  som reste  via  Göteborg,  Malmö, 

Stockholm, Norrköping och Kalmar. EMIBAS, omfattar cirka 37 000 utvandrade göteborgare 

medan EMISJÖ innehåller ungefär 20 000 sjömän som avmönstrat eller rymt utanför Europa. 

Den tredje databasen, SAKA, är ett arkiv över svenskamerikanska kyrkoarkiven.5 Flertalet av 

de  församlingar  som  grundades  av  svenskemigranter  förde  likvärdiga  längder  över  sina 

medlemmar  precis  som de  svenska  församlingsprästerna  gjorde.  Dessa  längder  innehåller 

ungefär samma information som längderna i Sverige.6

År  1965,  på  initiativ  av  dåvarande  landhövding  Gunnar  Helén,  grundades  Svenska 

Emigrantinstitutet/Utvandrarnas  hus.  Det  invigdes  1969.  Det  har  varit  och  är  ett  viktigt 

centrum för både akademisk- och amatörforskning. Det finns arkiv,  bibliotek,  forskarsalar 

samt ett museum. Migration och immigration är projekt som inletts under senare år.7 Museet 

4 Ulf Beijbom, Mot löftets land. Den svenska utvandringen. (Falköping 1995),sida 210.  
5 Kjell Andersson, Per Clemensson, Emigrantforska! Steg för steg(Falköping 196), sida 21ff.
6 Beijbom, Mot löftets land, sida 211. 
7 Andersson, Clemensson, sida 22.
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tar emot skolungdom som blir lotsade av en guide samt att elever kan få olika arbetsuppgifter 

om så önskas.8 

Dagstidningar  är  också  ett  material  att  arbeta  med  för  att  finna  på  vad  som  skrevs  om 

emigrationen över tid. Dagstidningar finns oftast på lokala bibliotek. Biblioteken har många 

gånger ett särskilt rum för hembygds- och släktforskare. Mikrofilm- eller mikrokortläsare och 

förteckningar över källmaterial kan beställas. Material som rör emigrationen från den egna 

orten kan finnas på det lokala biblioteket.9 

En annan källa som finns att arbeta med är INDIKO, kyrkböcker på nätet, som distribueras 

från demografiska databasen via en speciell enhet vid Umeå universitet som är inriktad på 

dataproduktion  och  forskning.  Enheten  producerar  och  gör  befolkningsdatabaser  med 

historisk information i  första hand baserad på kyrkböcker  från 1700- och 1800-talet  mera 

tillgängligt. Materialet är främst inriktat till forskare och utländska universitet, men också till 

arkiv, skolor och allmänheten. Exempelvis finns Linköpingsregionens församlingar i länkad 

version.  Skolor  kan  abonnera  på  INDIKO  för  2000  kr/år  till  grupper  på  exempelvis  20 

stycken. Handledning kring materialet kan också erbjudas mot en avgift.10

Ännu ett material som kan ge en mycket närgången beskrivning av hur livet i det nya landet i 

väster kunde te sig är alla  brev som emigranter  sände hem till  släktingar i  Sverige.  Kisa 

Emigrantmuseum har ett stort utbud av brev. Emigrationen från Kinda, är ett projekt som vill 

belysa material från den stora vågen av emigranter som lämnade området under 1800-talets 

senare  del.  År  2001  påbörjades  ett  samarbete  med  Riksarkivet/SVAR  och  Kulturarv  i 

Östergötland vilket innebär att brev skall digitaliseras. År 2005 var 2500 brev digitaliserade. 

Breven förs sedan över till Riksarkivet/SVAR: s hemsida. Kindas lokalhistoriska arkiv är ett 

alldeles särskilt källmaterial.11 

Ett annat spännande material är det som belyser hur det var att först komma som emigrant till 

Amerika.  Alla  kontroller  av  passhandlingar  och  hälsokontroller  som  genomfördes  innan 

utvandraren fick kliva iland på fastlandet och bli immigrant. Castel Garden var en anläggning 

som låg vid södra  Manhattan,  och det  var  dit  som utvandrarna kom först.  Den användes 

8 http://www.swemi.nu 2006-05-11.
9 Ibid. sida 21.
10 http://www.ddb.umu.se    2006-05-11.
11 http://www.kinda.se/web/kinda/internet.nsf   2006-05-11.
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mellan  1885  till  1890,  men  massinvandringen  gjorde  att  den  blev  otillräcklig,  så  det 

beslutades att det skulle byggas en ny anläggning. Den byggdes på Ellis Island, som också 

kallades Island of Tears, som låg i hamninloppet till New York. Mellan 1892 och 1924 togs 

där  emot  mer  än  16  miljoner  immigranter,  mer  än  halva  immigrationen  till  Amerika. 

Anläggningen stängdes 1954 men under 1980-talet renoverades den och 1990 öppnades ett 

museum över invandringen till Amerika.12  

4. Metod och urval
För att uppnå mitt syfte och finna svar på mina frågeställningar kommer jag att använda mig 

av intervjuer.  Det  kommer  att  röra sig om samtal/intervjuer  med fyra  stycken lärare som 

arbetar inom grundskolans senare år. Fördelningen mellan könen är slumpmässig. Valet av 

lärare som deltagit  i  intervjuerna är via kontakter som bland annat en lärare hjälpt till  att 

förmedla samt att jag själv mailat före detta lärare på universitetet i Linköping. De har i sin tur 

hjälpt mig att finna lärare som varit villiga att delta i intervjuerna. 

Ett förtydligande bör göras av begreppet grundskolans senare år. Detta begrepp enligt min 

mening ännu inte så etablerat  bland allmänheten vilket  gör att  jag i  min text kommer att 

använda mig av begreppet högstadie. 

Anledningen  till  att  det  endast  är  historielärare  på  högstadiet  som  kommer  att  delta  i 

intervjuerna beror främst på att jag själv kommer att arbeta på högstadiet med ämnet historia i 

framtiden. En annan faktor som spelar in är att emigrationen från Sverige under 1800-talet 

brukar tas upp på högstadiet, bland annat i årskurs 8 och gymnasiet, men i detta fall kommer 

fokus att ligga på högstadiets undervisning. 

Intervjuformen kommer att vara semi- strukturerad.  Detta innebär att jag kommer att ha en 

uppsättning färdiga frågor, ett frågeschema, med mig vid varje intervjutillfälle. Frågeschemat 

kommer att baseras på syftet och frågeställningarna.  Samma frågor kommer att ställas till alla 

lärare  vid  de  olika  intervjutillfällena.  Frågeschemat  kommer  att  finnas  med  som  bilaga. 

Frågeschemats utformning är mera av öppen karaktär i förhållande till en strukturerad intervju 

som präglas av mera slutna frågor. Anledningen till att jag valde semistrukturerad 

12 Andersson, Clemensson, sida 100ff.

8



intervjuform är att jag blir friare att ställa uppföljningsfrågor om ett svar uppfattas som viktigt 

och att frågorna inte måste komma i ordning. Ytterligare en anledning att välja intervju är att 

informant och intervjuare sitter ansikte mot ansikte. Dock kan problem uppstå vid intervjuer 

så som till exempel att intervjuaren påverkar informanten så att denne besvarar frågorna på ett 

sätt som intervjuaren tycker  om. Kön, klass, ålder,  etnicitet,  eller helt  enkelt intervjuarens 

närvaro kan påverka informanten på ett eller annat sätt under intervjun.13 

Ämnesorienteringen i den kvalitativa forskningsintervjun är en faktor som spelar in. Ämnet är 

viktigt för båda parter som deltar i intervjun. Intervjuerna kommer att spegla lärares syn på 

emigrationen i undervisningen och hur han eller hon förhåller sig till det aktuella ämnet i sin 

vardag i klassrummet tillsammans med eleverna.14 

Lärare som deltar i intervjuerna gör det av egen fri vilja. Bandupptagningarna som kommer 

att  göras  kommer  under  inga  omständigheter  spridas  till  allmän  kännedom.  Lärarnas 

identiteter kommer också att hållas hemlig. Vid resultatredovisningen kommer lärarna att få 

fingerade namn. Dock kommer upplysningar lämnas exempelvis om hur länge vederbörande 

arbetat som lärare och så vidare. Skolorna kommer heller inte att redovisas i detalj.15 

Jag vill dock understryka att antalet intervjuer kan uppfattas som tunt. Ambitionen från början 

var att det skulle bli tio stycken intervjuer. Skälet till att det inte blev så berodde främst på att 

viljan att ställa upp var mycket liten samt att de som tillfrågats ansåg att de inte hade tid att 

delta. 

Det  finns  även  andra  faktorer  som  kan  påverka  en  intervju  tillexempel  att  tekniken 

krackelerar. I mitt fall inträffade det som inte får hända. En av intervjuerna blev inte bandad. 

Dock  skall  tilläggas  att  jag  förde  lite  anteckningar  vid  intervjutillfället  och  att  jag  vid 

hemkomsten, när jag upptäckte missödet, skrev ned ur minnet så mycket som jag kom ihåg. 

Detta medför att jag inte ordagrant kan redogöra för lärarens uppfattningar kring det aktuella 

ämnet.  Det  fanns  heller  ingen  möjlighet  att  göra  om intervjun  med läraren.  Den främsta 

orsaken till detta var hans höga arbetsbelastning och brist på tid. 

13 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Trelleborg 2002), sida 127f.
14 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun. (Lund 1997). sida 34ff. 
15 Ibid. sida 106 ff.  
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5. Tidigare forskning
Ett av de många fängslande och lockande kapitel i svensk historia är den stora utvandringen 

till Amerika. Den har under åren utsatts för omfattande forskning. Likväl började inte svensk 

historisk forskning kring utvandring på allvar förrän på 1960- talet. Professor Birgitta Odén 

påpekade 1963, i Historisk Tidskrift, ”att emigrationen var ett försummat forskningsområde”. 

Ungefär  vid  samma tid påbörjades  ett  forskningsprojekt,  under  ledning av professor  Sten 

Carlsson, vid Uppsala universitet. Målsättningen var att vetenskapligt undersöka, kartlägga, 

och  analysera  den  svenska  emigrationen  till  Amerika.  Denna  forskning  har  bidragit  till 

åtskilliga avhandlingar under årens lopp.16 

Hans  Nilsson  skriver  i  Centrum  för  lokalhistoria, rapport  nummer  5  från  1994  om 

lokalhistorias betydelse i skolan. Lokalhistoria har varit ett inslag i svensk undervisning under 

mycket lång tid, folkskolan introducerade det redan 1919. Lokalhistorieundervisningen har 

naturligtvis  förändrats  över  tid.  Många  lärare  har  genom  åren  försökt  att  foga  samman 

undervisningen  med  verkligheten  genom att  ta  exempel  ur  närmiljön.  Många  gånger  har 

denna konkretisering skett med hjälp av exempelvis byggnader och olika föremål samt att 

urvalet gjorts slumpmässigt vilket i sin tur kan leda till en låg ambitionsnivå hos lärare och i 

sin tur hos eleverna.  Litteraturen som skildrar hembygden kan för vissa lärare och elever 

uppfattas  som  mer  eller  mindre  ointressant  och  svårtillgängligt.  Det  lokalhistoriska 

perspektivet måste sättas in i ett större nationellt sammanhang annars går betydelsen förlorad 

och den kan upplevas som ett meningslöst projekt. Närmiljöhistoria skall ses som ett redskap i 

undervisningen vilket kan åskådliggör och förklarar historiska skeenden, som sedan kan sättas 

in  i  ett  större  historiskt  sammanhang.  Närmiljöperspektivet  ökar  elevernas  intresse  för 

historia. Vid materialinsamling aktiveras eleverna och de upplever delaktighet samt stimulans 

vid insamlandet av fakta kring ämnet. Ytterligare en aspekt är att det inte bara är läraren som 

förmedlar  kunskaperna  i  traditionell  mening  utan  det  sker  i  samverkan  med  elever  och 

kollegor. Man bör ta i beaktande att källmaterialet är så omfattande att den inte får styra utan 

att syftet och frågeställningar skall dominera. Lokalhistoriska material ger en stor möjlighet 

att  arbeta källkritiskt  och ställa  kritiska frågor och så vidare.  Många som arbetat  med att 

bygga  upp  ett  material  kring  närmiljöhistoria  medger  att  det  är  krävande  och  att 

16 Ann-Sofie Kälvemark (red), Utvandring- Den svenska emigrationen till Amerika i historiskt perspektiv.  
(Stockholm 1973).sida. 9.  
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förberedelserna tar tid. Ändå menar Hans Nilsson att lärare som gör det tycker att det är värt 

besväret.17

Linköpings  universitet  startade  Miljonprojektet  1991  vars  uppgift  är  att  samverka  mellan 

lärarutbildning, forskning, skolutveckling och fortbildning. Projektet skall bland annat främja 

och skapa en väg att förnya undervisningen med stöd av lokalhistoria. Den lokalhistoriska 

undervisningen skall kunna konkretiseras genom att exempelvis besöka det gamla torpet för 

att åskådliggöra systemet med knekttorp. Historia ämnet tappar sin relevans om inte det lilla 

kan ses i det stora.18   

Ulf  Beijbom  ger  en  omfattande  populärvetenskaplig  redogörelse  för  motiven  till 

Amerikaemigrationen samt en bra bild av emigrationens förlopp över tid.  Hans grundliga 

studie  av  svenskbygderna,  som  växte  fram  i  Amerika,  ger  oss  en  möjlighet  att  följa 

emigranterna och se var de slog sig ned. Han menar också att den tidiga emigrationen främst 

orsakades  av  den  häftiga  befolkningstillväxten  under  1800-talet  vilket  i  sin  tur  ledde  till 

problem angående försörjningen av den allt  växande befolkningen.  En annan omvälvande 

kraft som bidrog till  att  människor utvandrade var skiftesrörelsen.  Denna förändring inom 

svenskt jordbruk medförde en kraftig proletarisering på landsbygden som i sin tur ledde till att 

många människor blev arbetslösa och såg utvandringen som en möjlighet. Beijbom anser att 

nödåren 1867- 69, förorsakades av missväxt, var den utlösande faktorn till massemigrationen. 

Rösträtten kan också ses som ett motiv vilket hade sin orsak i att flertalet emigranter kom från 

grupper som saknade medborgliga rättigheter. Religiös förföljelse kan ses om ett annat skäl, 

då Amerika inte hade någon statsreligion. Den intellektuella dragningskraften spelade också 

en  roll  i  emigrationen.  Den  svenskspråkiga  pressen  knöt  samman  svenskbygderna.  Isidor 

Kjellberg, senare redaktör för tidningen Östgöten, reste som tjugonioåring till Amerika 1896. 

Genom att resa runt och lyssna på emigranternas uppfattning om Sverige, skapade han sin 

egen bild hur det  svenska samhället  skulle  byggas.  Berättelserna gav bilden av ett  fattigt 

Sverige med sociala orättvisor, religiöst och politiskt översitteri. Kjellberg blev övertygad i 

sin  tro  på  Amerika  och  den  amerikanska  och  franska  revolutionens  budskap  om  frihet, 

jämlikhet och broderskap. Enligt den amerikanska författningen förekom inga restriktioner 

mot ideologier  så länge de inte var samhällsomstörtande.  Politiker och ämbetsmän valdes 

17 Hans Nilsson (red), ”Lokalhistoria i skolan. Exempelsamling”. Centrum för lokalhistoria i Linköping. 
Linköpings universitet. Rapport nr 5, 1994. sida 1f. 
18 Lars Naeslund, Sara Naeslund, Små utsnitt – stora upptäckter. Om tre olika former för lärares fortbildning 
och utveckling (Linköpings universitet 1996), sida 9 ff. 
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genom fria val och det fanns heller ingen kung eller biskopar. Likväl menar författaren att den 

andliga friheten inte har så avgörande betydelse för människor i social och ekonomisk kris. 

Krävs utvandring för att ändra livsvillkor så iscensätts den. Det kan också nämnas att i boken 

finns tabeller som redovisar utvandringen per år från Sverige 1851- 1930.19

Beijbom har också skrivit en helt nyutkommen bok, Utvandrarkvinnor. Svenska kvinnoöden i  

Amerika. Som tidigare nämnts utvandrade 1,2 miljoner människor till Amerika under åren 

1850 till  1930,  hälften  av  dem var  kvinnor.  Författaren  menar  att  kvinnorna  har  haft  en 

undanskymd plats i historien. För många av dessa kvinnor var Sverige inget drömland, de 

levde ett liv i slit och förtryck. Många av dem reste av samma anledning som vad många män 

gjorde,  finna  arbete  och  förbättra  sin  sociala  och  ekonomiska  situation.   Det  var  pigor, 

industriarbeterskor  och  arbetslösa  hemmadöttrar  som  reste.  1800-talet  präglades  av 

familjeutvandring.  Men  i  början  av  1900-talet  blev  det  allt  vanligare  att  ogifta  kvinnor 

lämnade  landet.  Boken  bygger  på  brev,  dagböcker  och  intervjuer.  Han  skriver  även  om 

välkända  kvinnor  som  tillexempel  författarinnan  Signe  Ankarfeldt,  som  var  en  mycket 

uppskattad poet på sin tid. Fackföreningsledaren Mary Andersson, sedermera rådgivare åt F. 

D. Roosevelt. Hollywood stjärnor, så som Anna Q. Nilsson, som spelade in cirka 200 filmer, 

och Greta Garbo, som inte behöver någon närmare presentation. Men många av kvinnorna 

som utvandrade lyckades sämre och gick under eller fick återvända till Sverige.20    

Emigrantforska! Steg för steg, är skriven av Kjell Andersson och Per Clemensson. Boken är i 

huvudsak ett hjälpmedel som beskriver eventuella svårigheter som kan uppstå i samband med 

släktforskning.  Boken  ger  också  upplysningar  kring  var  olika  arkiv  finns  och  hur  de  är 

upplagda. Författarna ger, likt andra författare, en kortfattad men överskådlig redovisning och 

förklaring till den svenska emigrationen över tid.21  

Historikerna Hans Norman och Harald Rundblom lämnar svar på varför så många svenskar 

valde att  emigrera till  Amerika från 1840 till  omkring 1930. Dessutom beskrivs vad som 

hände de emigranter som kom till Amerika, Canada och Latinamerika. Olika emigrant öden 

skildras. Autentiska protokoll finns i boken, exempelvis yttranden till länsstyrelsen som vill 

19 Ulf Beijbom, Amerika, Amerika! En bok om utvandring, (Lund 1977). 
20 Ulf Beijbom, Utvandrarkvinnor. Svenska kvinnoöden i Amerika (Falun 2006).
21 Kjell Andersson, Per Clemensson, Emigrantforska! Steg för steg, (Falköping 1996).
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klargöra  orsakare  till  den stegrande utvandringen,  för  att  visa  på den offentliga debatten. 

Författarna konstaterar att befolkningstillväxten och omvandlingen till ett mer industrialiserat 

och  urbaniserat  samhälle  medförde  ett  förändrat  flyttningsmönster  hos  människorna.  De 

menar  också  att  flertalet  utvandrare  kom  från  landsbygden  men  jämförelsevis  var 

utvandringen starkast från städer och industriorter. Detta berodde främst på att anställda inom 

industrin  var  känsligare  för  konjunktursvängningar  än  de  som  arbetade  inom jordbruket. 

Ytterligare en aspekt var att det var lättare att få egen jord i Amerika än i Sverige. Homestead-

lagen från 1862 innebar att jord erbjöds med full äganderätt till nybyggare som odlade den i 

fem år. Detta stimulerade uppodlingen av Mellanvästern. Detta gav möjlighet för emigranten 

att  tjäna  pengar.  De  menar  också  att  de  som  redan  utvandrat  till  Amerika  övertygade 

exempelvis släktingar och bekanta att  flytta  över. I Amerika fanns ingen statskyrka vilket 

medförde att många emigranter anslöt sig till olika religiösa samfund. Författarna anser också 

att det fanns en viss ”arbetskraftspendling” över Atlanten. Åtskilliga reste över för att arbeta 

ihop kapital och sedan resa hem för att göra investeringar i exempelvis en gård eller liknande. 

Norman och Runblom skriver även om utvandringen till Sydamerika. De påvisar bland annat 

att den europeiska utvandringen i sin helhet kännetecknas av att sydeuropéer i stor omfattning 

sökte sig till Sydamerika medan nord- och västeuropéer företrädesvis sökte sig till Amerika 

och  Canada.  Det  proletära  inslaget  var  tydligare  i  Sydamerikaemigrationen  än  i 

Nordamerikaemigrationen.  Detta medförde att  utvandringen till  Latinamerika fick en lägre 

social ställning än den till Norra Amerika.22

En  antologi  sammanställd  av  redaktören  Ann-Sofie  Kälvemark  ges  bilden  av  svensk 

emigration av tio olika författare. Boken tar bland annat upp emigration i andra europeiska 

länder. Jämförelsen mellan dessa länder visar att Sverige, om man ser till invånarantalet, bara 

distanseras av Norge, Irland och Storbritannien. En av författarna anser att forskning kring 

emigration bör bedrivas tvärvetenskapligt därför att det är viktigt att skapa en helhetsbild. En 

annan orsak till utvandringen som exemplifieras är politiska förhållanden som dock visar sig 

ha en mindre avgörande betydelse. Värnpliktsmitning är en annan orsak som diskuteras, men 

författaren menar att  det är ett  motiv som är svårt att  styrka på grund av bristande bevis. 

Förbättrade kommunikationer, övergången från segelfartyg till ångfartyg på 1870-talet, kan 

ses som en förutsättning till massutvandringen. En mängd engelska rederier riktade just in sig 

på att transportera emigranter. De stora Amerikanska järnvägsbolagen lockade invandrare till 

22 Hans Norman, Harald Rundblom, Amerika- emigrationen- i källornas belysning. (Uddevalla 1980). 
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områden kring järnvägsbyggena,  invandrarna sågs som ett  kommande passagerarunderlag. 

Författarna redogör även för återinvandringen. Alla utvandrare fann sig inte tillrätta i det nya 

landet  Amerika.  En  stor  gemensam  orsak  till  utvandringen  som  de  flesta  av  författarna 

vidhåller är ekonomiska och sociala motiv.23

Christer Ahlberg och Lars Kvarnström beskriver det svenska samhället genom bönderna och 

arbetarnas  perspektiv  under  tidsperioden  1720  till  år  2000.  Författarna  menar  att 

socialgrupperna  bönder  och  arbetare  var  med  och  drev  Sverige  framåt  socialt,  politiskt, 

kulturellt  och ekonomiskt under perioden. De försöker också skildra samhällsutvecklingen 

utifrån  klass-  och  genusperspektiv.  Som  tidigare  nämnts  kunde  rösträtten,  snarare 

utanförskapet att inte få rösta, ses som en orsak till emigration. Demokratiseringen tog lång 

tid  i  Sverige  och  klasstillhörigheten  var  av  avgörande  betydelse.  Rösträtten  var  länge 

förknippad  med  förmögenhet  och  inkomst  som  hindrade  stora  delar  av  den  manliga 

befolkningen tillträde. En stor grupp hindrades att delta i demokratiseringsprocessen och det 

var kvinnorna. Kvinnorna hade ingen rösträtt och var därför inte valbara till riksdagen förrän 

1921. Detta kan i viss mån förklara varför en del kvinnor emigrerade till  det fria landet i 

väster.  Boken  tar  också  upp  Sveriges  befolkningsutveckling,  som  ses  som  en  faktor  till 

utvandring,  precis som många andra författare vidhåller.  Proletariseringen av landsbygden 

ledde till  arbetslöshet en arbetslöshet som den begynnande industrin inte klarade av att  ta 

hand  om.  Ytterligare  en  faktor  som  nämns  är  den  religiösa  situationen  i  Sverige. 

Religionsfriheten kom inte förrän på 1950-talet. Författarna drar samma slutsats som övriga 

skribenter i ämnet, att de som utvandrade ville ändra på sin egna sociala situation och trygga 

sin försörjning.24 

6. Bakgrund
Jämförelsevis med övriga västeuropeiska länder framstod Sverige länge som ett agrart land 

med låg levnadsstandard. Landet tycktes stå utanför den framväxande industrialiseringen som 

skedde i övriga Västeuropa. Trots detta genomgick landet en enorm förändring under 1800-

talet  som  bidrog  till  att  Sverige  blev  en  del  av  den  västeuropeiska  ekonomin  och  den 

framväxande industrin.25 

23 Ann-Sofie Kälvemark (red), Utvandring. Den svenska emigrationen till Amerika i historiskt perspektiv.  
(Malmö 1973). 
24 Christer Ahlberger, Lars Kvarnström, Det svenska samhället 1720-2000. Böndernas och arbetarnas tid (Lund 
2004).
25 Ahlberger, Kvarnström, sida 54.
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I Sverige levde i början av 1800-talet ungefär 2,3 miljoner människor. I det närmaste levde 

alla på landsbygden och fick sin försörjning via jordbruk, jakt och fiske. 1700-talet i Sverige 

präglades av en tämligen stabil folkmängd. Periodvis reducerades den dock av farsoter och 

krig.26 I  början  av  1800-talet  började  dödstalen  minska  och  följden  blev  en  kraftig 

befolkningsökning. Omkring 1850 minskade också födelsetalen men inte i samma takt som 

dödstalen vilket bidrog till en bibehållen befolkningstillväxt.27 

Jordbruksmetoder som användes i början av 1800-talet var i stort sätt de samma som används 

i  århundraden.  Avkastningen  var  låg  vilket  medförde  att  marginalerna  var  små  för 

människorna.  Vid normalt  rådande förhållanden  räckte  jordens  avkastning  till  att  försörja 

landets invånare men vid missväxt kunde individens existens hotas28 

Sveriges landsbygd vid mitten av 1700-talet präglades alltigenom av besuttna bönder. Under 

1800-talet förändrades den bilden dramatiskt och omkring 1850 hade de obesuttna hushållen 

ökat med det fyrdubbla. Denna kraftiga ökning innebar att de obesuttna hushållen nådde upp 

till  ungefär  samma antal  som de  besuttna  hushållen.29 Landets  jordbrukande befolkning  i 

Sverige beräknades 1870 till nästan 2,7 miljoner människor, var av hälften var tjänstefolk, 

torpare och backstugusittare.30     

1700- talets mitt präglades av politiskt nytänkande, främst inom ekonomin, vilket förde med 

sig nya reformer. Bland annat togs möjligheten till uppstyckning av arvslotter bort samtidigt 

som nyodling uppmuntrades. Skiftesrörelsen som inleddes under 1700-talets senare del och 

fortsatte  in  på  1800-talet,  är  nog den  jordbruksreform som förknippas  mest  med  svenskt 

lantbruk. Avsikten med skiftesrörelsen var att flera familjer skulle ges möjlighet att försörja 

sig på en egen odlingslott samt att det skulle ge arbete och försörjning åt den ältjämnt växande 

befolkningen.31 Skiftesrörelsen medförde förändrad teknik inom jordbruket så som tillexempel 

förbättrade plogar, skäran ersatte lien och tröskningen förbättrades med tröskverk. Det var 

inte bara framgången med effektiva redskap som medförde högre avkastning utan också en 

omfattande  nyodling.  Ny mark  bröts  och  teknik  så  som dikning  började  användas  vilket 

medförde att våtmark och floddalar kunde odlas upp. Staten sponsrade olika projekt 

26 Ulf Olsson, ”Industrilandet” sida. 51, ur Äventyret Sverige, (red) Birgitta Furuhagen. ( Stockholm 1993).
27Ahlberger, Kvarnström, sida. 272.
28 Ulf Beijbom, Amerika, Amerika! sida 18.
29 Ibid. sida. 10.
30 Ibid. sida. 17. 
31 Ibid. sida. 16. 
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med hjälp av bland annat ekonomiska bidrag.32 Skolstadgan som kom 1842 kan också ses som 

en bidragande faktor i spridandet av nya idéer inom exempelvis jordbruket. Läskunnigheten 

gjorde att råd och rön lättare kunde spridas till allmänheten.33 

Somliga  menar  att  den  svenska  bondekulturen  gick  sin  undergång  till  mötes  via 

skiftesrörelsen  medan  andra  hävdar  att  väckelserörelsen,  urbaniseringen  och 

industrialiseringen hade sitt ursprung i den.34   

7. Utvandringen till Amerika  
Under drygt hundra år, från tidigt 1800-tal fram till 1930-talet, emigrerade över en miljon 

svenskar till Amerika.35 Sverige drabbades under åren 1867–1869 för en omfattande missväxt, 

som brukar kallas för Sveriges sista stora skördekatastrof. Nödåren kan ses som en bidragande 

faktor till massemigrationen på 1870-talet. Skördarna hade redan 1865 och 1866 drabbats av 

ogynnsamt väder vilket medförde att beredskapen var låg när de riktiga nödåren kom.36 

Med nödåren i backspegeln sågs måhända emigrationen som en väg ut ur fattigdomen för 

många människor.  Under åren 1879-1883, kom det som brukar kallas för den andra vågen 

följt  av  de  högsta  emigranttopparna  under  åren  1880-82  och  1887-88.37 Utvandringen 

avstannade nästan helt i samband med Första världskrigets utbrott. Efter nedgången tog den 

ny fart under senare delen av 20-talet  och början av 1930-talet.  Världsdepressionen under 

1930-talet bidrog till att den nästan upphörde helt.38 

Som tidigare nämnts ökade avkastningen inom jordbruket i samband med skiftesrörelsen men 

på samma gång ökade antalet människor som föll utanför systemet. De obesuttna tvingades att 

flytta  på sig när byallmänningen delats upp och fattighjonen hänvisades till  fattigvården.39 

Förändringarna, främst på landsbygden, ledde till att många människor blev arbetslösa och 

sökte sig till städerna för att finna arbete. Minst hälften av utflyttningen från landsbygden 

under senare delen av 1800-talet gick till städerna. I ett europeiskt perspektiv har inget annat 

32 Ahlberger, Kvarnström, sida 54.
33 Beijbom, sida 18.
34 Ibid. sida 15. 
35 Clemensson, Andersson, sida 9.
36 Beijbom, Amerika, Amerika! sida 18 ff.
37 Ann-Sofie Kälvemark (red) m.fl., Utvandring -Den svenska emigrationen till Amerika i historiskt perspektiv 
(Malmö 1973), sida 71.
38 Norman, Runblom, sida 10. 
39 Beijbom, Amerika, Amerika! sida 15ff.

16



land genomgått en så hastig industrialisering som vad Sverige gjorde, på samma gång som 

emigrationen  utvecklades  till  en  av  Europas  intensivaste.  Bara  under  åren  1868-1873 

utvandrade 100 000 människor. Före den moderna forskningen sågs Sveriges agrarsamhälle 

som orörligt och statiskt. Våra äldsta kyrkböcker från 1600-talet kan berätta att människor 

flyttade  över  sockengränserna.  Rörligheten  bland  befolkningen  kunde  vara  så  hög  att 

befolkningen på ett decennium kunde ersättas av inflyttade.40 

Som  tidigare  nämnts  förändrades  flyttningsmönstret  i  samhället  under  industrialiseringen 

vilket ledde till att folktätheten koncentrerades till vissa områden. Medan andra platser behöll 

de  gamla  traditionerna  att  arbetskraften  flyttade  i  takt  med  säsongsväxlingarna  på 

arbetsmarknaden.41

Skiftesrörelsen och nyodling sågs måhända som en möjlighet av de styrande att försörja den 

allt växande befolkningen. Senare inleddes andra projekt så som kanal och järnvägsbygge. 

Ytterligare en näring som expanderade var träindustrin som fick sitt genombrott på 1850-talet. 

Ångkraften, som lanserades, bidrog till att sågverken reducerade beroendet av vattendrag och 

att sågverk kunde placeras där det mest behövdes. Järnhanteringen omvandlades från hantverk 

till storindustri. Konjunkturuppgången omkring 1850 bidrog till en ökad efterfrågan inom den 

begynnande industrin och fler arbetstillfällen. Trots det var utvandringen ett faktum. 42 

Emigrationen måste ses som en konsekvens av folkökningen och samhällsförändringen under 

1800-talet.  Utvandringen  berörde  många  kategorier  i  samhället.  De  som  emigrerade  var 

bönder,  drängar,  pigor,  gruvarbetare,  hantverkare  och  industriarbetare.  Utländska 

spannmålsodlare, främst från Amerika, hade börjat konkurrera med de svenska. Drängar sökte 

sig till bättre anställning kanske inom jordbruk eller industrin vilket kanske kunde erbjuda 

högre  lön  och  bättre  anställningsvillkor.43 Pigor  sökte  sig  till  storstäder  för  att  finna 

anställning som hembiträde i finare familjer. Enligt 1860: års folkräkning återfanns 79 av 84 

yrkesverksamma svenskor inom hushållsarbete i Amerika. Dominansen för hushållsarbete är 

särskilt påtagligt 1870 då 818 av 1155 kvinnor arbetar inom hushållsrelaterade yrken. Det 

yrke som också var mycket attraktivt var sömmerska, som var tredje chigosvenska arbetade 

med på 1880-talet.44 Hantverkare och industriarbetare drogs till de växande industristäderna 

40 Ibid. sida 24.
41 Norman, Runblom, sida 23.
42 Beijbom, Amerika, Amerika!  sida 22.
43 Norman, Runblom, sida 7.
44 Ulf Beijbom, Utvandrarkvinnor. Svenska kvinnoöden i Amerika(Falun 2006), sida 231.
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på  östkusten.45 Homestead  Act  på  1860-talet  kan  också  ses  som  en  dragningskraft.  Den 

lockade nämligen med cirka 65 hektar gratis land till varje invandrare som var villiga att bli 

medborgare och som förband sig att odla jorden och bo på den under fem år.46  

Amerika var inte ett  okänt land för de svenskar som gav sig av.  De brittiska koloniernas 

frigörelse  och  självständighet  1776  och  unionsförklaringen  1787,  hade  uppmärksammats 

världen över, så även i Sverige. Amerikanska förhållanden diskuterades i svenskpress och i 

allehanda  små  skrifter.  Somliga  debattörer  gav  en  mörk  bild  av  Amerika,  medan  andra 

menade  att  Amerika  var  det  förlovade  landet,  ett  land  präglat  av  frihet,  ekonomiskt  och 

religiöst. Många av de tidiga emigranterna såg just friheten från kyrkan som ett mycket starkt 

skäl att lämna Sverige. Likväl under massutvandringen framstod ekonomiska skäl som det 

mest avgörande.47 

Under  1840-50-talen  präglades  emigrationen  av  grupp-  och  familjeutvandring  från  ett 

begränsat geografiskt område som leddes av en stark personlighet.  Nödåren på 1860-talet, 

talar vi mera om massutvandring. Sekelskiftet 1900 kännetecknas mera som en transatlantisk 

arbetsmarknadsrörlighet  och  antalet  unga  ensamutvandrare  ökade.  När  det  rådde 

lågkonjunktur i Sverige var utvandringen omfattande och under motsvarande förhållanden i 

Amerika blev tendensen den ombytta. Det kvinnliga och manliga emigrantmönstret skiljer sig 

något åt. Kvinnor var i första hand hänvisade till hushållsrelaterade yrken och dessa yrken var 

inte lika känsliga för konjunktursvängningar som männens. Utvandringen bland kvinnor var 

mera konstant år från år, i motsats till männens.48 

Utvandringen satte naturligtvis sin prägel på det svenska samhället. I riksdagen debatterades 

emigrationens  påverkan  på  nationen  och  åtgärder  som  skulle  vitas  för  att  hämma  den. 

Nationalföreningen som bildades 1907 och den stora emigrantutredningen i början av 1900-

talet och egnahemspolitiken var olika sätt att protestera mot emigrationen.49

Folkbokföringen sköttes främst av församlingsprästerna. Deras skyldighet var att föra register 

över de församlingsbor som lämnade socknen för Amerika samt nedteckna statistiska 

45 Norman, Runblom, sida 7.
46 Beijbom, Amerika, Amerika, sida 74. 
47 Ibid. sida 8f.
48 Ibid. sida 10.
49 Ahlberger, Kvarnström, sida 279.
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förändringar i sin församling. Immigranter,  som sedan slog sig ned i Amerika, bildade så 

småningom  egna  församlingar  och  hade  då  den  svenska  statestikmodellen  som  förebild. 

Handlingar som härrör från den här tiden finns kvar än i våra dagar. Det finns spår efter de 

människor som utvandrade i våra kyrkböcker, i flyttlängder, i husförhörslängder och i den 

centrala  folkbokföringens  längder.  En  annan  källa  är  hamnmyndighetens  passagerarlistor, 

amerikanska  immigrationshamnars  invandrarstatistik,  adresskalendrar,  svenskamerikanska 

kyrkböcker samt i de amerikanska folkräkningarna. Vi finner också spår av emigrationen som 

samhällsfenomen och konkreta emigranter i rederi annonser, propagandabroschyrer, agentur 

korrespondens och orderstockar samt i amerikanska järnvägsbolagens lönelistor.  Spår efter 

emigranter  går  också att  finna  i  landshövdingarnas  femårsberättelser  till  regeringen och i 

svenska utlandskonsulatens rapporter som sändes hem till det svenska utrikesdepartementet. 

Låt oss inte glömma alla Amerika brev som kom i mängder till Sverige och som berättade hur 

det var i det förlovade landet i väster.50 

Åtskilliga migrationsforskare hävdar att varje folkström ger upphov till en motström. Efter en 

kortare eller längre tid återvände somliga av emigranterna åter. Orsaken till detta kunde bero 

på många faktorer, undermåliga arbetsförhållanden, arbetslöshet, hemlängtan eller sjukdom. 

En del emigranter återvände hem med införskaffat kapital, som sedan kunde användas till att 

köpa en gård eller liknande.51 

Under den första utvandringsperioden, då det fanns gott  om bördig och lättillgänglig jord, 

stannade så gott  som alla emigranter  i  sitt  nya hemland Amerika.  Femtio år senare rådde 

andra förhållanden. Den tidiga utvandringen, familjeutvandringen, avtog successivt och från 

och  med  1890-talet  var  det  unga  män  och  kvinnor  som  sökte  sig  västerut.  De  stora 

industriorterna  samt  storstäder  i  USA och  Canada  lockade.  Bland  dessa  unga  människor 

värvades återinvandrare, i synnerhet när det rådde lågkonjunktur i Amerika. Under 1880-talet 

bestod återinvandringen av en fjärdedel kvinnor, medan de som återinvandrade i början av 

1900-talet var mest unga ogifta män och ogifta pigor.

50 Norman, Runblom, sida 10f.
51 Beijbom, Amerika, Amerika, sida 60f.
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Många som återvände till Sverige framställdes som förmögna och belevade. Men naturligtvis 

fanns det en annan sida där hemvändare framställdes som misslyckade, utslagna och smittade 

av sjukdomar så som tillexempel syfilis och tuberkulos.52 

8. Resultat
Här följer en kort presentation av de fyra högstadielärare som deltagit i undersökningen samt 

deras synpunkter de lämnat vid intervjutillfället.  

Lärare 1 har jag valt att ge namnet Holger. Han har arbetat som lärare i 40 år. Skolan han nu 

arbetar på ligger i centrala Linköping. Han undervisar i religion, historia, samhällskunskap 

och geografi. 

Lärare 2 har jag valt att benämna som Karin. Hon har arbetat som lärare i 29 år. Av dessa 29 

år har hon undervisat i historia i 18 år. Skolan som hon arbetar på ligger belägen i Linköpings 

västra del. Hon undervisar i svenska, religion, historia, geografi och samhällskunskap. 

Lärare 3 har jag valt att kalla Åsa. Hon har arbetat som ämneslärare i 20 år. Skolan som hon 

arbetar  på ligger  i  den södra  delen av Linköping.  Hon undervisar  i  svenska,  historia  och 

religion. 

Lärare 4 har jag givit namnet Björn. Han har arbetat som lärare i 18 år. Skolans geografiska 

läge är i den västra delen av Linköping. Björn undervisar i historia, geografi, religion och 

samhällskunskap. 

Låt  oss  repetera  de  frågeställningar  som  låg  till  grund  för  intervjuerna.  Jag  har  valt  att 

redovisa lärarnas svar i sammanhängande text istället  för i separata svar per fråga,  då jag 

tycker att det ger en bättre helhetsbild för varje lärares synpunkter. 

1) Hur använder sig grundskolelärare i historia av emigrationen i undervisningen?

2) Hur undervisar lärare om emigrationen i ett närmiljöperspektiv? 

3) Hur ser historielärare i grundskolan på litteratur och källmaterial, kyrkböcker och 

dåtida dagstidningar som behandlar emigrationen? 

4) Hur  ser  lärare  på  elevens  egen  förmåga  att  kunna  arbeta  med  källmaterial 

exempelvis kyrkböcker, dagstidningar, Amerikabrev? 

52 Norman, Runblom, sida 182ff.
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Holger,  lärare1,  har  arbetat  mycket  med skiftena och deras betydelse  för utvecklingen på 

landsbygden  och  speciellt  med  Härnaby,  som ligger  nord  väst  om Linköping.  Kopior  av 

skifteskartor, husförhörslängder samt bouppteckningar är bland annat material som eleverna 

har fått arbetat med. Eleverna fick också göra nedslag och titta på ett specifikt hushåll och i 

samband med detta kunde eleverna se om någon hade emigrerat till Amerika. Likaså när han 

behandlat industrialiseringen av Sverige kom lite av utvandringen in i undervisningen. Då 

brukar  han  berätta  hur  många  som  emigrerade  från  början  av  1800-talet  fram till  andra 

världskriget och vilka faktorer som bidrog till att människor utvandrade. Undervisning som 

just enbart behandlar emigrationen under 1800-talet till Amerika görs inte. Han betonar också 

att slättbygden inte hade så stor emigration som skogsbygden. Därför anser han att ge sig i 

kast med att studera utflyttningslängder för att finna eventuella utvandrare från Östgötaslätten 

är meningslöst. Dock menar han att det är viktigt att upplysa eleverna om att Sverige en gång 

varit ett utvandrarland. Närmiljön i undervisningen, det som görs kring detta är en resa till 

Svensbo med årskurs åtta. 

Svensbo är ett 1700-tals torp som ligger belägen 25 kilometer söder om Linköping i Nykils 

socken.  Verksamheten  drivs  av  Skogsstyrelsen.  Vid  torpet  finns  olika  platser  som 

demonstrerar  tillexempel  kolning,  tjärbränning,  pottasketillverkning.53 Pottaska  är  ett  vitt 

pulver  som  främst  användes  vid  glas  och  såpa  framställning.54 Andra  sevärdigheter  är 

gärdsgårdar, källor, stenrösen, murar och slåtterkärr med mera.55Det studiebesöket är till för 

att  konkretisera  för  eleverna  hur  människor  levde  och  odlade  sin  jord  vid  den  tiden. 

Djurhållning och jordbruksredskap och så vidare diskuteras också. 

Holger menar att  elever mycket  väl kan arbeta med utdrag ur kyrkböcker men att  det tar 

mycket  tid  och  är  ganska  tungarbetat.  Samtidigt  betonar  han  betydelsen  av  att  visa  för 

eleverna hur kyrkböcker kunde se ut och att det finns mycket information att hämta i dem. En 

annan aspekt kan vara att gör nedslag i materialet och behandlar exempelvis en specifik by 

tillexempel  Härnaby. Han menar att  platsen inte skall  vara allt  för okänd för eleverna då 

tappar de intresset. Han betonar ytterligare att något tema kring enbart emigrationen inte görs 

utan  att  den  får  komma  med  lite  på  köpet  kring  industrialiseringen  av  Sverige  samt 

jordbrukets förvandling under 1800-talet och framförallt i samband med skiftena.

53 http://www.skogsstyrelsen.se, 2006-06-16.
54 Compact 98, Ett multimedialexikon från Bonniers.  
55 http://www.skogsstyrelsen.se, 2006-06-16.
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Karin, lärare 2, arbetar med emigrationen i årskurs 7 som ett inslag i tema arbete som tar upp 

industrialiseringen och förändringen av svenskt jordbruk. Emigrationen bearbetas med hjälp 

av första kapitlet i Vilhelm Mobergs bok Utvandrarna. Socknen Ljuder och dess invånare får 

exemplifiera  hur  det  kunde  vara  att  leva  i  en  svensk  by  vid  den här  tiden.  Hon  arbetar 

ämnesövergripande.  Matematiken presenterar  statistik rörande emigration och befolknings- 

statistik som redovisas med hjälp av cirkel – och stapeldiagram. I svenskan tas en del ord och 

begrepp  upp.  I  NO  behandlas  den  tekniska  utvecklingen  inom  jordbruket  och  industrin. 

Eleverna arbetar inte med utdrag ur kyrkböcker heller inga dåtida dagstidningar. Dock har det 

förkommit att hon visat eleverna på overhead ett utdrag från en flyttlängd men bara i syfte av 

att visa hur det kunde se ut. Hon använder sig av läroböcker, skönlitteratur och Troells filmer, 

Utvandrarna och Nybyggarna. Att endast arbeta med emigrationen med hjälp av kyrkböcker 

görs inte. Den främsta orsaken är brist på tid och att det är mycket svårt att tyda 1800-tals 

skrift. Ändå menar hon att visst skulle utdrag ur kyrkböcker kunna användas men det är under 

förutsättning att tiden finns och att läraren kan hjälpa till och att elevgruppen skulle kunna 

arbeta mycket  självständigt.  Ett problem är dock att i varje elevgrupp finns fyra eller fem 

elever  som  inte  behärskar  språket  –  svenskan  och  det  är  inte  enbart  invandrarelever. 

Närmiljöhistoria blir endast representerat som ett studiebesök till Svensbo i årskurs åtta.

Åsa,  lärare  3,  har  just  i  år  arbetat  med  ett  projekt  i  svenska  och historia.  Eftersom hon 

undervisar i svenska och historia så blir undervisningen ämnesövergripande. I svenskan skall 

eleverna skriva en uppsats som hon kallat faktabaserad fantasiuppsats.  Med det menas att 

eleverna med hjälp av historiskfakta skall skriva en historia om en människa som levde vid 

den här tiden. I historia har eleverna läst om industrialiseringen av Sverige som sedan legat 

till grund för uppsatsen. Eleverna har fått faktablad kring olika företeelser under 1800-talet, 

som Åsa servat eleverna med. Att hon själv bistår eleverna med material beror främst på att 

spara tid. Faktabladen kan innehålla ämnen så som tillexempel fackföreningar, barnarbete, 

tekniska framsteg, backstugusittare, folkskolan, kvinnors rättigheter, gruvdrift, järnvägen och 

emigrationen. Innan materialet om emigrationen delats ut till eleverna har hon kort berättat 

om vilka som emigrerade och varför samt hur resan kunde gå till och hur det kunde vara att 

komma till Amerika. Gulrushen berättade hon också om eftersom den drog till sig mycket 

människor. En iakttagelse som hon gjort när hon läst uppsatserna har varit att så gott som alla 

elever valt att avsluta sin uppsats med att huvudpersonen valt att utvandra till Amerika. 
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Siffror som behandlar emigrationen har hon presenterat för eleverna på overhead och det är 

material som hon själv tagit fram. En gång hade en elev med sig ett Amerikabrev och det var 

mycket  uppskattat  bland  eleverna.  Kyrkboksutdrag  har  hon  bara  visat  på  overhead  för 

eleverna, mest för att  visa hur det kunde se ut. Hon har också visat en Amerikabiljett  på 

overhead för eleverna och även diabilder som hon själv berättat till. 

Åsa berättar att hon för många år sedan arbetat med EMIBAS och med hjälp av den gick de in 

på en specifik familj  och tog reda på hur stor familjen var och hur många som valde att 

emigrera. Hon tillägger att det var så länge sedan och att hon nästan glömt hur hon gick till 

väga. Åsa önskar dock att matematik och geografi kunde vävas in i ämnet. Men så är inte 

fallet på skola och främsta orsaken till detta är att lärarna inte arbetar i arbetslag. 

Materialet som hon använder sig av i undervisningen kring emigrationen har hon under åren 

själv samlat på sig. Troells filmer Utvandrarna och Nybyggarna har hon också använt sig av. 

Utdrag ur kyrkböcker tror hon visst att eleverna skulle klara av att arbeta med om de får stöd 

från sin lärare. Hon tror också att eleverna skulle tycka att det var ganska spännande. Men 

hennes nästa fråga blir, Är det värt att lägga så mycket tid på just emigrationen och ägna så 

mycket tid på att tolka materialet. Materialet får inte bli det primära i samanhanget. Dock vill 

hon fastslå vikten av att presentera materialet för eleverna all den stund det är ett så unikt 

material och noggrant material som berättar så mycket. 

Åsa anser kopplingen mellan dagens och dåtidens emigranter – immigranter är viktig att lyfta 

fram  för  eleverna  exempelvis  kulturkrocken,  språkbristningen  och  främlingsfientligheten. 

Ämnet kan kanske hjälpa till att bygga broar mellan människor. Det hon anser vara viktigt i 

sammanhanget är att visa för eleverna att Sverige varit ett utvandrarland. Åsa tänker arbeta 

med  just  den  problematiken  i  samhällskunskapen  under  nästa  termin  just  för  att  påvisa 

paralleller mellan dåtid och nutid. 

Björn, lärare 4, har personligen sysslat mycket med lokalhistoria på universitet i Linköping 

när han gick sin utbildning. Han har även arbetat med Miljonprojektet som genomfördes i 

början av 1990- talet vid Linköpingsuniversitet. Han har försökt att få in lokalhistorian i den 

ordinarie undervisningen men inte lyckats bra vilket känns tråkigt. Dock vill han poängtera att 

det är en bra ingång till att starta upp ett arbetsområde i historia. Han har vid några tillfällen 

försökt att arbetat kring ett tema. Material som rör lokalhistoria får du arbeta fram själv och 

det tar tid. Björn tycker att det arbetas alldeles för lite med svensk historia i skolan. En god 
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sak är att som SO lärare kan du arbeta ämnesövergripande. Har du ingen kollega att arbeta 

med så kan du arbeta med dig själv menar han. 

Emigrationen i undervisningen, tämligen lite, men ibland påvisar han paralleller mellan dåtid 

och nutid rörande kultur och språk, men arbete rörande emigrationen direkt görs inte. Björn 

berättar att han för ungefär 10, 15 år sedan arbetade med den demografiska databasen, rörande 

St: Lars och Domkyrkoförsamlingen i Linköping. Syftet var att visa eleverna hur information 

via flyttlängder kan tas fram som visar hur många och vilka som emigrerade till Amerika. 

Innan  eleverna  fick  arbeta  med  det  digitaliserade  materialet  visade  han  original  kopierat 

material för eleverna. Hans uppfattning är att vissa elever finner materialet spännande. Björn 

önskar att han arbetat mera med de digitaliserade kyrkböckerna. Han anser visst att eleverna 

skulle klara, under lärarens ledning, att arbeta med kyrkoboksmaterial men att det skulle ta tid 

och tid är en dyrbar vara i dagens skola. Jan Troells filmatisering av Vilhelm Mobergs böcker 

Utvandrarna  och  Nybyggarna  använder  han  ibland.  Fördelen  med  dagens  teknik  är  att 

filmerna finns på DVD vilket medför att textning kan användas. Anledningen är att många 

invandrarelever inte förstår den småländska dialekten. Innan filmerna visas berättar han för 

eleverna hur det kunde vara att leva i Sverige vid den tiden. Han berättar också för eleverna 

vilka det var som emigrerade och hur många. Dåtidens dagstidningar är ingenting han använt 

sig  av.  Björn  återkommer  till  det  lokalhistoriska  perspektivet  och  det  åskådliggörs  för 

eleverna genom att de i årskurs 8 åker till Svensbo. Syftet med studiebesöket är att visa för 

eleverna hur det kunde vara att leva på den tiden på landsbygden. 

9. Diskussion 
Låt oss se tillbaka på vad skolverket anser om ämnet historia. Skolverket menar att elever 

skall genom att studera historia och sammanfoga generationers erfarenheter kunna utveckla en 

djupare kulturell identitet. Vilket i sin tur kan motverka fientlighet mot andra människor med 

en annan kultur än vår egen.56 Enligt två av lärarna, Åsa och Björn, menar de att emigrationen 

under 1800-talet kan illustrera för dagens elever hur det var då att bli immigrant i ett annat 

land samt  belysa  problem som dagens  immigranter  stöter  på.  Exempel  på detta  kan  vara 

språkförbistring, kulturkrock och främlingsfientlighet. Lärarna Holger och Åsa menar att det 

är av avsevärd betydelse att upplysa dagens elever om att Sverige faktiskt för över 100 år 

sedan var ett utvandrarland. Personligen anser jag att Sveriges förändring under 1800-talet 

56 http://3.Skolverket.se, 2006-02-03.
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mycket väl kan belysas via emigrationen. Emigrationen i Sverige under 1800-talet är trots allt 

en  av  de  mest  dramatiska  händelserna  i  svensk  historia.  Vad  hade  hänt  om  inte  dessa 

människor valt emigration? Den lilla kaka som fanns att dela på hade naturligtvis inte räckt 

till för att införliva alla människor i samhället. Konsekvensen kunde mycket väl ha blivit som 

i Ryssland att människor tog till vapen och gjorde revolt. Tänk tanken, Hur hade Sverige sett 

ut i dag om revolutionen svept över landet precis som den gjort i tillexempel Frankrike och 

Ryssland. Trots att svenska arbetsgivare såg sin arbetskraft försvinna, armén upplevde brist på 

rekryter  och  församlingsprästen  såg  luckor  i  kyrkbänkarna  kan  emigrationen  ses  som ett 

andningshål  när  Sverige  drabbades  av  konjunkturnedgång.  Amerika  å  andra  sidan  under 

rådande högkonjunktur kunde ta emot den nya arbetskraften med så gott som öppna armar. 

Författarna  Norman  och  Rundblom  talar  om  en  arbetskraftspendling  över  Atlanten  som 

indikerade konjunktursvängningarna i Sverige samt i Amerika. Alldenstund Amerika var ett 

relativt nytt land, ett land på frammarsch, anser jag att det inte var så konstigt att Amerika 

drog till sig så många människor till en början. 

Skiftena är också en händelse som präglat Sveriges utveckling. Denna reform frigjorde många 

människor  från  arbetet  på  landbygden  och  de  sökte  finna  arbete  i  de  begynnande 

industristäderna. Tyvärr förmådde inte de framväxande industristäderna ta emot dem alla och 

sätta dem i arbete och trygga deras framtida försörjning. 

Jag har räknat upp flera händelser inom svensk historia som kan ses som faktorer som bidragit 

till att människor valde att emigrera till Amerika under 1800-talet. Hur kommer det sig då att 

inte Holger, Karin, Åsa och Björn ser på emigrationen som ett arbetsområde med potential? 

Emigrationen kan ses som en spindelkropp med ben. Kroppen är emigrationen och benen får 

symbolisera samtida händelser i det nya svenska samhället som växte fram under 1800-talet. 

Låt mig ge några förslag på ämnen som får symbolisera benen på spindelkroppen exempelvis 

skiftesrörelsen, fackföreningsrörelsen, kvinnans frigörelse, barns rättigheter, frigörelsen från 

kyrkan  -  frikyrkorörelsen,  rösträtten,  industrialiseringen,  den  tekniska  utvecklingen  inom 

jordbruket,  egna  hem  rörelsen  och  nationalföreningen.  Ytterligare  ett  ämne  som  kan 

diskuteras  är  förändringen för  den  enskilde  människans  position  i  samhället  som tidigare 

präglats av kollektivet och som sedan går över i det individualistiska tänkandet, på samma 

gång som institutionaliseringen av samhället tar sin början och som präglar samhället av idag. 

Varför förmedlas inte denna bild till eleverna? Jag anser att det skulle öka förståelsen kring
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varför Sverige ser ut som det gör i dag. Emigrationen skall absolut inte ses som ett bihang i 

svensk historia utan den skall ha en mycket mera framträdande roll i historia undervisningen.

Det är också ett ämnesområde som mycket väl kan utföras ämnesövergripande. Exempelvis i 

samhällsvetenskap  kan  emigrationens  påverkan  på  den  politiska  och  ekonomiska 

samhällsutvecklingen studeras. I ämnet religion kan frikyrkorörelsen och kyrkans inflytande 

på samhället  i  stort samt för den enskilde individen utgöra ett  arbetsområde för eleverna. 

Geografi ämnet kan behandla landskapets förändring i och med skiftesrörelsen med hjälp av 

tillexempel skifteskartor och så vidare samt städernas förvandling. Även emigranternas resväg 

kan vara ett arbetsområde samt de nya områdena de flyttade till. Matematiken kan behandla 

siffror rörande hur många som emigrerade både på lokal, regional,  och nationellnivå samt 

siffror rörande könsfördelningen av emigranter. 

Holger menade att det inte var intressant att studera hur många som exempelvis emigrerat från 

slättbygden. Jag tycker att vi skall ha i åtanke att Östergötland var femte länet i landet som 

fick släppa ifrån sig emigranter trots att länet inte bara präglas av slättbygd utan även av 

skogsbygd, bruksamhällen och stadsmiljöer. De övriga länen som var utsatta var vissa delar 

av Småland, Blekinge, Kristianstads län och Älvsborgs län.

Svenska ämnet  kan behandla begrepp rörande utvandringen så som tillexempel  push- och 

pullfaktorer  samt  låta  eleverna  arbeta  med  Amerika  brev.  Det  finns  cirka  2500  stycken 

Amerika brev tillgängliga via Internet. Dåtida dagstidningar kan också användas genom att 

låta eleverna få läsa vad som skrevs om utvandringen. Åsa nämnde att de elever som arbetade 

med  hennes  material  avslutade  sin  uppsats  med  att  låta  sin  huvudperson  emigrera  till 

Amerika. Men tänkte hon då på att i sammanhanget upplysa eleverna om att faktiskt 1/5 av 

dem som utvandrade återvände hem till Sverige. Många av dessa som återvände kom tillbaka 

med kapital och tillexempel olika tekniska hjälpmedel som sedan gynnade många människor i 

samhället. I engelska kan eleverna få läsa i olika parlörer, parlörer som emigranterna fick med 

sig som skulle hjälpa dem att förstå det nya språket engelska. 

När fakta som detta presenteras hur kan då de lärare som deltagit i min undersökning och 

många andra lärare i dagens skola se så lätt på emigrationen under 1800-talet?            

Ett  närmiljöhistoriskt  perspektiv  skulle  kunna  vara  att  använda  sig  av  utvandringen  från 

Åtvids socken under 1870-talet som mycket väl visar emigrationens konsekvenser på lokal 
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nivå. Anledningen till att jag nämner Åtvids socken beror på att jag själv skrivit en C- uppsats 

kring ämnet som behandlar emigrationen från området under åren 1874 - 1894. Låt mig ta ett 

exempel. År 1880 bestod Åtvids socken av 3658 invånare och 213 stycken av dessa flyttade 

från socknen det året och 104 stycken av dessa emigrerade till Amerika.  Jag tycker att dessa 

siffror klart och tydligt talar sitt eget språk. Detta måste ha påverkat bygden på många plan. 

Det kan också vara ett arbetsområde för elever att studera emigrationens påverkan på Åtvids 

socken.  Hans  Nilsson  skrev  att  närmiljöhistoria  skall  användas  som ett  komplement  och 

verktyg  till  undervisning  för  att  konkretisera  för  elever  ett  historisk  skeende.  Först  ses 

emigrationen  i  ett  närmiljöperspektiv  för  att  sedan  sväva ut  till  det  större.  Ovan nämnda 

förslag på arbetsområde tycker jag är ett tydligt exempel på lokalhistoria. Holger menade på 

att det inte var någon mening att titta på utvandringen från Östergötland vilket jag tycker är 

fel. Åtvidssocken säger emot hans argument. På 1880- talet var utvandringen från området 

högre än i Östergötland samt i riket i sin helhet. Hur kommer det sig då att emigrationen lever 

en så tynande tillvaro i skolundervisningen.

Svensbo kan dock ses som ett försök till att skapa en smula närmiljöhistoria. Likväl vill jag 

poängtera att Svensbo inte ur emigrationsperspektiv är något bra exempel. Svensbo präglas av 

skogsbygd. Skogen erbjöd mycket  resurser exempelvis kolning, tjärbränning och pottaske- 

tillverkning  vilket  medförde  att  de  boendes  försörjning  var  relativt  trygg.  Men  som  ett 

exempel på ett 1700-tals torp som nyttjats in i modern tid tycker jag att det är mycket bra. 

Dock kan jag tycka att motsvarande boende som en emigrantfamilj vid samma tid hade skulle 

kunna visas för eleverna. Går det inte att finna ett sådant objekt på nära håll kan det kanske 

vara ett projekt för exempelvis en hembygdsförening att skapa en modell för hur det kunde se 

ut. 

Nilsson belyser betydelsen av att elever är med vid framtagandet av material och på så sätt 

ökar elevernas engagemang tackvare vetskapen om att de själva blir en del av undervisningen. 

De fyra lärarna insåg betydelsen av att visa källmaterialet, kyrkböckerna, för eleverna därför 

att det är ett så rikt material och att det är en del av vår historia. Björn kommenterade att han 

tycker att det studeras alldeles för lite svensk historia i skolan. Min tolkning av den åsikten är 

att  fanns  det  bra  och  lättillgängligt  material,  någon  form av  läromedel,  som  tillexempel 

behandlar historia i närmiljön med hjälp av kyrkböcker tror jag att eleverna skulle finna det 

mycket intressant. Läromedlet kanske bara delvis skall vara tillrättalagt så att elever och lärare 

fyller på med nytt  material.  Material kan tillexempel nås via Skolportalen och Kulturarv i 
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Östergötland som finns på Internet. Materialet kan vara av skiftande karaktär men kan dock 

fungera som idé bank.   

Tre av lärarna, Björn, Karin och Åsa använder sig av Vilhelm Mobergs böcker, Utvandrarna 

och Nybyggarna.  Dock är det bara en som arbetar direkt med själva böckerna och det är 

Karin, medan Björn och Åsa använder sig av Jan Troells filmatisering av böckerna. Jag tycker 

personligen  att  det  är  fascinerande  att  filmerna  fortfarande  används  så  flitigt.  Det  måste 

betyda  att  de  håller  mycket  hög  kvalitet.  Jag  tycker  att  de  fyller  sin  funktion  som 

konkretisering av en bit svensk historia. Dock är nog det mest häpnadsväckande att dagens 

elever vill se filmerna trots deras långsamma tempo och brist på moderna aktion scener. Björn 

menade att eleverna på något egendomligt sätt absolut ville se hur det går för Kristina, Karl-

Oskar och de övriga människorna. 

Kyrkböcker som har funnits i Sverige sedan slutet av 1600-talet berättar om människorna via 

prästens  anteckningar  i  födelse-  och  dopböcker,  lysnings-  och  vigselböcker,  död-  och 

begravningsböcker, flyttlängder och husförhörslängder. Allt detta material anser alla lärarna 

att elever visst kan klara av att arbeta med. Dock markerade Karin att det alltid finns en grupp 

elever som inte klarar av att bearbeta materialet beroende på språkförbistringar. Ytterligare en 

negativ komponent i sammanhanget är bristen på tid. Lärarna menade på att det är så mycket 

som skall in på skolschemat i dag att prioriteringar ständigt måste göras och eftersom det inte 

finns  något  lättillgängligt  material  tar  det  mycket  tid  att  bara  bygga  upp 

undervisningsmaterialet kring exempelvis emigrationen och den tiden har inte lärarna anser 

de. Då kan kyrkböcker på nätet, INDIKO, precis som Björn gjorde vara ett alternativ. När du 

som tillexempel lärare arbetar med INDIKO kan du få handledning kring materialet mot en 

liten  avgift.  Avgifter  av  olika  slag  som  jag  tidigare  nämnt  kan  hindra  skolorna  från  att 

använda detta unika material i sin undervisning. Dock är avgiften endast på 2000 kronor per 

år alltså cirka 167 kronor per månad.57 Personligen tycker inte jag att det är dyrt. Naturligtvis 

finns det människor som tycker att pengarna kan användas till någonting mera viktigt. Likväl 

menar jag att lärare som satsade mera på närmiljöhistoria skulle öka ämnets popularitet hos 

flertalet  elever  samt  att  svensk  historia  skulle  kunna åskådliggörs  och att  eleverna  skulle 

känna igen sig på samma sätt som Hans Nilsson anser. 

57 http://www.ddb.umu.se
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Utdrag ur kyskböcker kan visst vara svårt att tyda men det finns hjälpmedel att använda för 

tydning  av  handstilar  och  bokstäver.  Då  kan  med  fördel  Per  Clemensson  och  Kjell 

Anderssons Emigrantforska! Steg för steg och Hembygdforska användas som hjälp. Böckerna 

kan också ge råd kring andra eventuella problem som kan uppstå. Men avgörandet ligger ändå 

hos läraren. Lärarens syn och kunskaper i ämnet och förmågan att bistå eleverna är det som 

avgör om resultatet blir tillfredställande eller ej.   

Framtiden skulle kunna bli att skolor börjar profilerar sig med närmiljöhistoria på schemat. 

10. Slutord
En fundering jag haft under hela tiden är varför det var så svårt att få lärare att ställa upp på 

att bli intervjuade. Jag vet inte men kanske de kände sig hotade. Här kommer det en person, 

en lärarkandidat utan erfarenhet, som skall förhöra sig kring hur lärare på högstadiet använder 

emigrationen  i  undervisningen.  Orsaker  som  nämnts  är  brist  på  tid,  den  tunga 

arbetsbelastningen och tungarbetat källmaterial, en annan orsak kan vara att emigrationen får 

stå tillbaka för andra historiska skeenden.  

Ytterligare ett skäl kan vara att de inte tycker att min undersökning är viktig och av den enkla 

anledningen tycker de inte att det är värt att ödsla tid på att delta i min undersökning. Jag kan 

ändå tycka att synen borde vara en annan. Det kanske vore ett uppsatsämne för någon att 

skriva om. Syftet med den undersökningen skulle kunna vara att finna på varför inställningen 

är så avog till  att  lärarkandidater  kommer  till  skolorna för att  undersöka olika företeelser 

rörande undervisning. 
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12. Bilaga 
Frågeschema kring intervjuer rörande emigrationen från Sverige till Amerika under 1800-

talet.

1) Använder du emigrationen i din undervisning?
– Vid svar nej, varför? (Det är ju ändå en dramatisk händelse i svensk historia)

– Vid svar ja, fortsätt.

2) Hur undervisar du kring emigrationen med hjälp av närmiljöhistoria?
– Vilken historia kring emigrationen behandlas eller vad?

– Emigrationen kan handla om så många olika företeelser: 

• statistik

• push- och pull faktorer

•  emigrantfamiljens situation i Sverige

• resan över Atlanten

• Amerika som tog emot emigranterna (immigrationen till Amerika)

• Återinvandringen till Sverige och dess betydelse för den svenska 

samhällsutvecklingen

• Synen på emigrationen ur kyrko- myndighet- militär- och arbetsgivares 

perspektiv.

• Kvinnorna och emigrationen, barnen och emigrationen   

3) Vad anser du om materialet som behandlar emigrationen, exempelvis 

kyrkböcker, dagstidningar och litteratur?

4) Vad tror du om elevernas förmåga att arbeta med exempelvis kyrkböcker, 
(husförhörs- och utflyttningslängder), dagstidningar och parlörer?
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