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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att belysa och analysera det före detta skolämnet hembygdsundervisning med 

arbetsövningar.  

 

För att kunna besvara mitt syfte och min frågeställning har jag använt mig av innehållsanalys och kulturanalys. Jag 

har studerat lärarhandledningsböcker i ämnet och de har varit Handledning vid undervisningen i Hembygdskunskap, 

Plan för Hembygdsundervisningen under de tre första skolåren och Studieplan i Hembygdskunskap. Jag har också studerat 

de relevanta läroplanerna och det är Undervisningsplanen 1919, Undervisningsplanen 1955, Lgr62 och Lgr69. Jag 

har läst igenom Svensk Läraretidning och Folkskolan Svensk Lärartidning mellan åren 1920-1963. Jag har gått igenom 

mötesprotokoll från det fjortonde svenska allmänna skolmötet 1908 och det tionde nordiska skolmötet 1910.  Till sist 

har jag gått igenom riksdagsmaterial i form av kammardebatter, utredningar, motioner och propositioner.  

 

Utifrån det studerade materialet framgår det att hembygdsundervisning tillkom som ämne i den svenska skolan på 

grund av nationalistiska baktankar och införandet av en ny pedagogik. Man ville skapa en fosterlandskärlek hos 

den svenska befolkningen och då blev skolan ett medel i det hela. Den teoretiska undervisningen var hårt kritiserad 

och därför ville man införa aktivitetspedagogik i skolan influerad av John Deweys tankar. Hembygdsundervisning 

användes som ett fostransmedel för att skapa goda medborgare. Från att undervisningen från början varit inriktad 

på hembygden och traditioner blev det med tiden en ökad fokus på omvärlden, moderniteter och internationell 

förståelse. Undervisningens innehåll har påverkats av rådande samhällsförändringar och bland annat tekniskt 

inslag, välfärdssamhällets utbyggnad och genusfrågor är exempel på sådant som påverkat innehållet. Arbetssättet 

var från början inriktat på praktiska inslag, aktivitetspedagogik och att eleven skulle stå i centrum. Detta är något 

som förändras och hembygdsundervisningen utvecklas med tiden mot att bli ett mer teoretiskt ämne. Det rådde en 

stor ambivalens bland lärarkåren angående ämnet, ambivalensen gällde ämnets arbetssätt och innehåll. En del 

hyllade ämnet medan andra tyckte att det var för krävande och jobbigt.  
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1. INLEDNING 

Ordet skola väcker många känslor och tankar hos människor. Det kan vara både positiva och 

negativa känslor och tankar. Men skolan berör många människor. Skolan har alltid väckt 

debatt och vållat diskussion kring hur den ska styras och hur undervisningen ska bedrivas. 

Comenius menade redan på 1500-talet att åskådlighet och elevens mognadsnivå skulle ligga 

till grund för undervisningen.
1
 Sedan dess har Rousseau, Skinner, Piaget, Vygotskij med flera 

lagt fram sina teorier om hur kunskaper tillägnas och hur lärande sker på bästa sätt. Även om 

de inte hållit med varandra och deras teorier ser olika ut är deras övergripande mål ändå 

gemensamt, nämligen att skapa bättre förutsättningar för lärande. Synen på lärandet förändras 

i takt med att samhället gör detsamma. Nya krav på utbildningsväsendet gör att ämnen 

tillkommit och försvunnit genom årens lopp. Ett sådant ämne är hembygdsundervisning som 

tillkom 1919. Detta ämne är vad min uppsats kommer att handla om.  

2. SYFTE 

Det finns väldigt lite tidigare forskning om hembygdsundervisning och därför valde jag att 

studera detta ämne mellan åren 1908- 1969. Således är syftet med uppsatsen är att belysa och 

analysera det före detta skolämnet hembygdsundervisning med arbetsövningar.  

3. FRÅGESTÄLLNINGAR 

För att kunna svara på mitt syfte har jag valt att utgå ifrån denna frågeställning: 

 Varför tillkom ämnet hembygdsundervisning? 

 Vad var det för ämnesinnehåll som eleverna undervisades i och hur förändrades 

innehållet med tiden?  

 Vilka arbetssätt förekom i undervisningen och hur förändrades dessa med tiden? 

 Hur var reaktionerna från lärarkåren gentemot ämnet? 

 

 

 

 

 

                                                
1 Nationalencyklopedin 
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4. METOD 

Jag kommer i detta avsnitt att presentera mitt material samt att redogöra för vilka metoder jag 

har använt mig av i den här studien. 

4.1. Källpresentation 

Jag har läst igenom Svensk Läraretidning och Folkskolan Svensk Lärartidning mellan åren 

1920-1963. Det var två fackliga tidningar som vände sig till folkskolans lärare. Svensk 

Läraretidning upphör 1946 och då bildas Folkskolan Svensk Lärartidning som finns kvar 

fram till 1963. Båda tidningarna var rikstäckande och de var en övergripande tidning för hela 

folkskolans lärarkår. Jag har använt mig av tre stycken lärarhandledningsböcker för 

hembygdsundervisning. Då det inte fanns några läroböcker i hembygdsundervisning har jag 

valt att studera i lärarhandledningsböcker som förekom i ämnet. Böckerna är Handledning vid 

undervisningen i Hembygdskunskap från 1918 av Gottfried Sjöholm och Axel Goës som var 

en lärarhandledningsbok för årskurs två, Plan för Hembygdsundervisningen under de tre 

första skolåren från 1921 av Erik Thurén och Erik Lindholm som var en 

lärarhandledningsbok under de tre första skolåren samt Studieplan i Hembygdskunskap från 

1952 av Dagmar Walås som vände sig mot de två första skolåren. De två förstnämnda 

böckerna är utformade efter Undervisningsplanen 1919 medan den sista boken är utformad 

efter det förslag som leder fram till Undervisningsplanen 1955. Jag valde två böcker baserade 

på Undervisningsplanen 1919 eftersom det fanns ett så otroligt stort material av 

lärarhandledningsböcker från denna tidpunkt. Dessa två böcker var även populära och nämns 

flitigt i Svensk Läraretidning. Den tredje boken valde jag därför jag ville ha en bok som var 

baserad på den nya läroplanen, Undervisningsplanen 1955.  

 

Jag har studerat riksdagsmaterial från Sveriges Riksdag där jag letat i kammardebatter, 

motioner, utredningar och propositioner. Jag har också valt att studera läroplanerna för den 

svenska skolan (Undervisningsplanen 1919, Undervisningsplanen 1955, Lgr62 och Lgr69). 

Läroplanerna är normen för hur den svenska skolan ska styras och därför har de utgjort en 

viktig del för mitt arbete. Jag har studerat två stycken allmänna skolmöten och det är 

”Fjortonde allmänna svenska folkskollärarmötet 1908” och ”Tionde nordiska skolmötet i 

Stockholm 1910”. Det allmänna svenska folkskollärarmötet är ett möte där lärare från hela 

Sverige träffades ett par dagar och diskuterade aktuella saker som härrörde till skolan. De 
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nordiska skolmötena är då istället när nordiska lärare träffades och diskuterade aktuella saker 

som härrörde till skolan under ett par dagar. 

 

4.2. Urval 

Min uppsats kan aldrig säga att så här var det men däremot kan den ge en beskrivning om hur 

det kan ha sett ut utifrån det material jag studerat. Det finns oskrivna lagar vad gäller urval: 

 ”Ett urval är skevt om man undanhåller fakta som är relevant utifrån det valda 

perspektivet 

 Ett urval är skevt om den som har gjort urvalet har anledning att dölja hur urvalet är 

gjort. 

 Ett urval är skevt om ytterliggare information ändrar helhetsbilden.”
2
 

De läroplanerna som jag har valt till denna uppsats är valda därför att i dessa läroplaner finns 

ämnet hembygdsundervisning. Jag har valt Svensk Läraretidning och Folkskolan Svensk 

Lärartidning därför att de vände sig till hela folkskollärarkåren och var rikstäckande. Jag har 

gått igenom tidningen från 1920 fram till dess slut 1963. Jag har valt tre 

lärarhandledningsböcker som jag presenterade tidigare. Det finns fler liknande böcker men 

jag valde tre stycken. I riksdagsmaterialet har jag gått igenom kammardebatter, propositioner, 

motioner och utredningar och försökt leta efter om det nämns något om 

hembygdsundervisning.  

 

När jag presenterar mitt resultat från läroplanerna och lärarhandledningsböckerna kommer jag 

inte att använda mig av referenser i den löpande texten. Utan jag hänvisar till de valda 

läroplanerna och lärarhandledningsböckerna. Det har jag valt att göra för att inte hela texten 

ska vara fylld med fotnoter.  

4.3. Källkritik 

Eftersom jag har läst igenom många olika källor har jag varit källkritisk. Jag har tagit de fyra 

källkritiska kriterierna i beaktande i min uppsats. Kriterierna är: 

 Äkthet – Att en källa den är vad den utger sig för att vara 

 Tid – Ju längre i tiden man kommer från källan desto större skäl finns att tvivla 

 Oberoende – Källan ska inte vara en avskrift eller referat från annan källa 

                                                
2 Thurén, Torsten (2005). Källkritik. Malmö: Liber. Sid. 87-89 
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 Tendensfrihet – Man ska inte misstänka att källan ger en falsk bild beroende på 

dennes åsikter eller intressen.
3
 

Eftersom mitt resultat baserades på förstahandskällor och det var välkända källor som 

studerades har jag tagit äkthets- och tidskriteriet i åtanke. Jag har således inte heller gjort 

några avskrifter från andrahandskällor och därmed har jag uppfyllt oberoendekriteriet. Mitt 

arbete baseras till viss del av riksdagsmaterial och insändare. Det är ett material där egna 

åsikter och intressen kan speglas väldigt tydligt. Men eftersom jag har flertalet källor, som 

antingen bekräftat eller visat vad som var felaktigt, har jag kunnat avgöra vad som är 

trovärdigt och inte trovärdigt. 

4.4. Innehållsanalys 

Jag har valt att använda mig av innehållsanalys som metod eftersom jag studerat litteratur. En 

definition av innehållsanalys följer nedan. 

 

Innehållsanalys är en forskningsteknik som rör en objektiv, systematisk och kvalitativ 

beskrivning av det konkreta eller manifesta innehållet i kommunikationen.4 

 

Innehållsanalysen är en fördel när man ska undersöka ett material efter latent innehåll, sådana 

meningar och innebörd som ligger under ytan. Det synsättet är vanligt när det handlar om att 

göra en studie med betoning på text. Men även betoning på om du söker teman eller specifika 

idéer som finns i texten. Innehållsanalysen är även mycket användbar när man ska undersöka 

dagstidningar, TV och andra massmedier. Därmed fungerar innehållsanalys som metod även 

på visuella bilder. Således kan innehållsanalysen användas på massmedier och visuella bilder 

men den huvudsakliga tillämpningen ligger på just tryckta texter och källor.
5
 Då min uppsats 

är inriktad på texter i tryckt form och då även tidningar var innehållsanalysen ett bra val för 

min uppsats.  

 

Positiva fördelar med innehållsanalysen är att den anses vara
6
: 

 En objektiv analysmetod 

 Icke- reaktiv (det som studeras påverkas inte av forskarens närvaro till skillnad från 

om man exempelvis intervjuar eller filmar) 

                                                
3 Thurén, Torsten (2005). Sid.13 
4 Bryman, A (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. Sid.190 
5 Ibid. Sid. 191-192 
6 Ibid. Sid. 203 
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 Ha ett flexibelt tillvägagångssätt 

 

Jag har använt mig av innehållsanalysen när jag studerat igenom Svensk Läraretidning och 

Folkskolan Svensk Lärartidning och kunna få svar på min frågeställning gällande hur 

reaktionerna gentemot ämnet var. När jag läste Svensk Läraretidning och Folkskolan Svensk 

Lärartidning stod det inte rakt ut vad artiklarna handlade om och därför fick jag söka efter 

den underliggande meningen eller innebörden i texten för att kunna kategorisera artiklarna. 

Därför har jag lyckats med att inordna artiklarna under tre teman, beroende på vad de handlar 

om. De olika temana är pedagogik, litteratur och fortbildning. Jag har därefter delat in 

presentationen av artiklarna i olika årtionden för att underlätta för läsaren och göra det mer 

överskådligt. Jag har också använt mig av innehållsanalys i riksdagsmaterialet där jag har gått 

igenom kammardebatter, propositioner, motioner och utredningar. Det sista jag studerat med 

innehållsanalys som metod är ”Fjortonde allmänna svenska folkskollärarmötet 1908” och 

”Tionde nordiska skolmötet i Stockholm 1910”. Där jag har läst igenom och undersökt om det 

nämns något om hembygdsundervisning varför ämnet tillkommer. I riksdagsmaterialet och i 

materialet om de allmänna skolmötena har jag använt mig av innehållsanalysen eftersom jag 

beskrivit och återgivit vad som skrivits i de respektive materialen för att kunna få svar på 

vilka reaktioner, varför ämnet tillkom samt hur det utvecklades. Jag har också till viss del fått 

tolka den underliggande meningen även i detta material då det funnits underliggande innehåll 

i vissa publikationer. Innehållsanalysen har varit relevant för mig när jag försökt få svar på 

mina frågeställningar om varför ämnet tillkom samt om det framkom kritik gentemot ämnet. 

Innehållsanalys kan definieras på ett sådant sätt som innebär att man söker efter det latenta 

innehållet.
7
 Vilket har gjort att jag har tolkat, i mitt fall, texterna för att komma fram till det 

underliggande budskapet och på det viset kunna besvara min frågeställning. 

4.5. Kulturanalys 

Att kunna definiera kulturanalysbegreppet är lättare sagt än gjort, eftersom det finns 

hundratals olika definitioner. Författarna till boken Kulturanalyser väljer att tala om 

kulturanalys då det handlar om koder, föreställningar och värden som människor delar.
8
 

Kulturanalys som metod kan användas på nästan vad som helst vara underlag för tolkningar 

och resonemang.
9
 En paradoxal tanke finns faktiskt med kulturanalysen och det är att vi 

                                                
7 Bryman, A (2002). Sid. 191 
8 Ehn, Billy & Löfgren, Orvar (2001). Kulturanalyser. Malmö: Gleerups. Sid. 8-11 
9 Ibid. Sid. 150-151 
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människor lever i samma värld men vi tolkar den olika från individ till individ beroende på 

våra referensramar.
10

 Kulturanalysen är en metod som kräver analytisk vaksamhet. Således 

måste vetenskaplig hederlighet, noggrannhet (korrekta citat), klarhet och självkritik vara en 

självklarhet.
11

  

 

I kulturanalys kan man söka vissa teman i en föreställningsvärld för att utreda hur den är 

utformad i kategorier och tankebanor (värderingar och förhållningssätt). Det kan vara ett tema 

som ”moral” eller två dikotomier som ”kaos” och ”ordning” som man använder sig av.
12

 

Detta arbetssätt har jag använt mig av i min uppsats eftersom jag studerat material för att få 

fram hur olika kategorier och tankebanor är uppbyggda. Det negativa med ett sådant arbetssätt 

är att mina sökord i sig är en kulturprodukt. De sökorden kan således vara viktiga i en viss tid 

och rum medan helt oviktigt i andra. Eftersom jag har gjort en tematisk undersökning av 

lärarhandledningsböcker och läroplaner var kulturanalysen ett fullt adekvat val. Jag har 

använt mig av kulturanalysen för att jag skulle kunna få svar på mina frågeställningar om vad 

det var för innehåll och vilka arbetssätt som förekom i undervisningen. Jag har valt 

dikotomierna ordning/kaos, aktiv/passiv, tradition/modernitet och hembygd/omvärld. Under 

rubriken ordning/kaos har jag undersökt hur det framkom i undervisningen om vad som var 

rätt och fel eller accepterbart beteende och inte. Under aktiv/passiv undersökte jag om 

eleverna var aktiv och stod i centrum för undervisningen eller om de var passiva. I 

tradition/modernitet studerade jag hur det gamla och moderna framställdes och vad som lyftes 

fram i undervisningen. Till sist hembygd/omvärld där jag sett hur de båda begreppen 

förmedlades och framställdes i lärarhandledningsböckerna och läroplanerna. 

4.6. Metoddiskussion  

Innehållsanalysen och kulturanalysen har fungerat bra att arbeta med. Valet av metod har varit 

bra därför de var icke- reaktiva. Jag har på så vis inte kunnat påverka studiens resultat 

eftersom jag studerat källor som var i textform. Hade jag däremot filmat eller intervjuat hade 

jag kunnat påverka mitt resultat genom att jag kanske hade påverkat det som studerades. 

Däremot var det synd att jag inte kunnat följa upp allt material eftersom det har varit 

begränsat eller att det var längesedan det skrevs. Jag skulle ha velat göra mitt arbete större för 

att kunna få en större reliabilitet. Kulturanalysens svaghet kan ju visa sig i mitt material 

eftersom mina referensramar kan göra att jag tolkade saker och ting annorlunda jämfört med 

                                                
10 Ehn, Billy & Löfgren, Orvar (2001). Sid. 13 
11 Ibid. Sid. 167 
12 Ibid. Sid. 28-29 
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en annan människa. Således kanske jag har tolkat ett fenomen olikt en annan människa 

beroende på att vi alla människor är unika och har olika bakgrund och referensramar. Därför 

kanske resultatet skulle ha sett annorlunda ut om en annan människa genomfört samma studie. 

Likadant gäller innehållsanalysen eftersom när jag tolkat det latenta innehållet i texterna 

skulle jag kunna ha tolkat det annorlunda än en annan människa. Kulturanalys och 

innehållsanalys påminner om varandra, enligt min mening, ganska mycket. Jag använde mig 

av teman och dikotomier när jag genomförde min kulturanalys. Jag utformade dessa 

dikotomier innan jag studerade materialet tillskillnad från innehållsanalysen. I 

innehållsanalysen sökte jag efter underliggande teman och utformade därför de teman som 

framgick från tidningsartiklarna i efterhand.  
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5. BAKGRUND & LITTERATURGENOMGÅNG 

I detta avsnitt kommer jag att ge en historisk bakgrund och presentera tidigare forskning i 

ämnet. 

5.1. Samhällsförändringar i Sverige 1850-1920 

Vad var det då som hände under den här tiden i den svenska historian? Sverige ansågs vara ett 

demokratiskt land men fortfarande saknade många män och alla kvinnor rösträtt. Under 1800-

talet och i början av 1900-talet skedde reformer för att fler män skulle inkluderas i 

rösträttssystemet. Därför blev 1919 års riksdagsbeslut ett demokratiskt genombrott i Sverige. 

Alla medborgare hade fortfarande inte rösträtt men de blev fler och nu fick kvinnor också rätt 

att rösta.
13

 Det skedde också en urbanisering i Sverige. Jämfört med övriga Europa kom 

urbaniseringen igång senare vilket kan ha sin förklaring i att många svenskar arbetade inom 

jordbruket. Städernas befolkning tredubblas fram till 1920. Jordbruksreformer bidrog till att 

många svenskar sökte sig in till städerna då industrialiseringen tog fart. Sågverksindustrins 

och järnmalmsindustrins produkter blev populära utomlands vilket krävde mer folk och den 

befolkningsökningen i Sverige gjorde det hela möjligt.
14

  

 

5.2. Nationalistiska vindar 

Vad kan egentligen ett land göra för att visa sig starka och mäktiga? Stefan Bohman skriver 

att konst har genom historien blivit en sätt för ett erövrarland att visa sig starka och mäktiga. 

Museum är ett annat instrument som länder kan använda sig av för att skapa och forma 

nationella identiteter. Museum används för att förstärka den nationella känslan. I 1800-talets 

Sverige blev frågan om nationell identitet viktig. Man ville stärka medborgarnas känslor för 

Sverige. Främst i de övre samhällsskikten var det en viktig fråga och man ville skapa en 

enhetlig svenskhet.
15

 Det ansågs finnas en bristande nationell instinkt i Sverige vilket skulle 

komma att skada nationen i längden. I Europa började industrinationerna visa musklerna och 

Sverige var tvungen att hänga på. Det gick inte att stoppa emigrationen, fred mellan arbete 

och kapital kunde inte skapas och socialismen växte (något som ansågs vara mycket dåligt 

med tanke på att socialisterna inte erkände något fosterland). Skulle Sverige bli ett modernt 

industrisamhälle måste nationen sättas främst om för att kunna mobilisera resurser för att 

                                                
13  Hedenborg, Susanne & Kvarnström, Lars (2009). Det svenska samhället 1720-2006: böndernas och 

arbetarnas tid. Lund: Studentlitteratur. Sid. 228-233 
14 Ibid. Kap. 14 
15 Bohman, Stefan (1997). Historia, museer och nationalism. Stockholm: Carlssons Bokförlag. Sid. 15-22 
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lyckas.
16

 Emigrerade människor fanns det således ingen arbetskraft till de presumtiva 

industrierna. Nationalföreningen mot emigrationen hade rådgivningsbyråer runt om i landet. 

De försökte förmedla arbeten, jord och egnahemslån. Egnahemslånen innebar att människor 

kunde ansöka om lån för att bedriva småjordbruk och kunna uppföra ett enfamiljshus i stadens 

eller kommunens utmarker.
17

  

 

Skaparen till Skansen och Nordiska museet, Anton Hazelius, ville att dessa platser skulle 

verka för att skapa fosterlandskärlek och ett fosterländskt väckande. Anton Hazelius instiftade 

1893 att Sveriges nationaldag ska firas på Skansen.
18

 Men Skansen fick aldrig något större 

gensvar hos arbetarrörelsen.
19

 I Sverige tog nationalismen fart i litteraturen med exempelvis 

Verner Von Heidenstam som skrev om den enastående naturen i Sverige. Nedan tydliggörs ett 

litterärt exempel från Heidenstam. 

 

Jag längtar hem… - men ej till människor. Jag längtar marken, jag längtar stenarna där barn jag 

lekt.20  

 

Gamla kungar som Gustav Vasa och Karl XII användes flitigt för att visa svenskarnas storhet. 

Olika myter och sägner som Sven Dufva, Sven Hedin och Torgny Lagman användes som 

propaganda i tal och texter runt om i Sverige.
21

 

 

Under 1930-talet började arbetarrörelsen komma in på Skansen. Skansens ledning och 

personal flyttade den nationalistiska tematiseringen av kungar till att på 1930-talet börja 

handla om det svenska folkets strävan. Om man skulle skapa slagkraftiga stereotyper hittade 

man de enklast hos vanliga människorna i vår historia. Arbetarrörelsen å andra sidan övergav 

klasskampsfrågan som den viktigaste ståndpunkten i deras historia. Skansen kunde först nu 

börja användas som en samlingsplats för alla politiska nyanser.
22

  

 

                                                
16 Fransson, Per (2001): ”Välkommen till Hembygden” i Hetje, Ann- Katrin(2001). Sekelskiftets utmaningar. 

Stockholm: Carlssons bokförlag. Sid. 43 
17 Björkroth, Maria (2000). Hembygd- i samtid och framtid 1890-1930. Umeå Universitet: Institutionen för 

kultur och medier. Sid. 180-181 
18 Bohman, Stefan (1997). Sid. 21-22 
19 Ibid. Sid. 67 
20 Ibid. Sid. 57 
21 Ibid. Kap 3 
22 Ibid. Sid. 82-83 
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5.3. Hembygdsrörelsen växer fram 

På en mer lokal nivå i Sverige blev det också viktigt att skapa en nationell identitet. 

Hembygden kom att bli en viktig del i främjandet av en svensk nationalism.
23

 Men hur skulle 

man närma sig folket? Romantiseringen av Sverige lyckades inte få genomslag hos alla 

samhällsklasser. I det övre samhällsskiktet fick det genomslag men det fanns ingen enhetlig 

uppfattning. Många var fram till slutet av 1880-talet skeptiska och misstänksamma mot den 

nationella väckelsen. Ett tydligt exempel är från Dalarna där en man öppnade ett 

hembygdsmuseum med insamlat material från hembygden. Han beskylldes för att skämma ut 

sin socken eftersom han visade ”gammalt skräp”.
24

  Två lösningar växte fram, den ena var att 

idealisera det svenska folket och den andra var att mytologisera framtiden.
25

 Ellen Key 

poängterade att om nationen ville att folket skulle älska sitt fosterland måste man göra det 

möjligt. Därför, menade Ellen Key, borde nationen närma sig folket och inte distansera sig. 

Först då kunde folket ge landet sin kärlek.
 26

  

 

Begreppet hembygdsvård blev populärt i början av 1900-talet och man ville skydda den 

svenska naturen. ”Tillbaka till jorden” och ”tillbaka till naturen” började proklameras ut 

därför man ansåg nu att industrialiseringen och modernismen skulle leda till människosjälens 

förfall.
27

 En tysk naturforskare vid namn Hugo Conwentz besökte Sverige 1904 och pratade 

om naturskydd, kulturskydd och ”Heimatkunde” (hembygdskunskap i skolorna). Hans 

föredrag sägs ha legat till grund för den första svenska naturskyddslagstiftningen och 

bildandet av Svenska naturskyddsföreningen.
28

 

 

Efter unionsupplösningen med Norge spred sig en patriotisk våg över studentnationerna i 

Uppsala och det började arrangeras hembygdskurser. Södermanland- Närkes nation 

arrangerade sommar- och vinterkurser och Norrländska studenternas folkbildningsförening 

vid Norrlands nation började anordna hembygdskurser i Härnösand 1907 med Theodor 

Hellman i spetsen. Uppsalastudenterna ville väcka och underhålla kärleken till hembygden.
29

  

Hembygdskurserna i Härnösand 1907 och Östersund 1908 syftade till att ge folket en ”högre 

och vidare syn på ting och liv”. På programmet stod kropp och hälsa, folkbildningsarbete, 

                                                
23 Bohman, Stefan (1997). Sid. 24-25 
24 Björkroth, Maria (2000). Sid. 68 
25 Fransson, Per (2001). Sid. 44 
26 Ibid. Sid. 47-48 
27 Ibid.  
28 Sundin, Bosse (2007): ”Hembygdsläran”, i Harald Gustafsson m.fl. (red)(2007). Den dubbla blicken – historia 

i de nordiska länderna kring sekelskiftet 1900. Sekel Bokförlag. Sid. 67 
29 Björkroth, Maria (2000). Sid. 112 



 15 

jordbruksutveckling och Sveriges riksdags historia. Dessutom fanns konst- och 

hemslöjdsutställningar, fester och utflykter till natursköna platser. Det primära målet med 

hembygdskurserna var att stärka känslorna och förmedla en fördjupad kunskap om 

hembygden. Så småningom började hembygdskurser arrangeras på olika platser runt om i 

landet.
30

 Hembygden var av betydelse för nationen därför att den skulle fungera som en lokal 

plattform för att sedan kunna blicka ut över nationen.  

 

Fosterlandskärleken var en logisk följd av kärleken till hembygden. Men vad var då 

fosterlandet? Svaret formulerades som en retorisk fråga: ”vad är fosterlandet annat än den 

utvidgade hembygden”. Hembygden var det lilla hemmet, nationen det stora: ”Fosterlandet i 

smått är hembygden”.31 

 

Hemmet och hembygden kom således att bli en viktig del i nationsuppfattningen. Men 

bilderna av de olika hembygderna fick inte bli för detaljerade. Konsekvenserna kunde bli att 

folket inte identifierade sig med hembygden. Därför lät man göra en stereotypisering av 

hembygden. En ”hembygdisering” ledde till att man målade upp harmoniska bilder av 

konfliktfria småstadsidyller och byar med ett vackert naturlandskap.
32

 För att kunna sprida 

den här typen av idéer som konstruerade svensk nationalism, till hela folket, blev folkskolan 

en viktig del i det hela.
33

 Senare skulle hembygdsbegreppet komma att ersättas av 

folkhemsbegreppet i det socialdemokraternas välfärdspolitik.
34

 

 

5.4. Teknisk utveckling 

Jonas Hallström undersöker huruvida det finns spår av teknik i den svenska läroplanen. Han 

ser ett ökat tekniskt innehåll under mitten av 1920-talet beroende på den svenska 

Undervisningsplanen 1919, fortbildning och intressenters synpunkter. De ökade tekniska 

inslagen berodde på att man under de första decennierna av nittonhundratalet såg en stadig 

industriell tillväxt i samhället vilket ledde till åtföljande teknologifiering av stora delar av 

samhället, inklusive skolan. Dels hade läroplanen från år 1919 ett större tekniskt innehåll än 

tidigare läroplaner, och därmed speglade den de rådande samhällsförändringarna. Regeringen 

hade tillsammans med lärare proklamerat om teknikens betydelse. Hallström finner spår av 

teknik i hembygdsundervisningen. Han menar att exempel på tekniskt innehåll i 

                                                
30 Fransson, Per (2001). Sid. 50 
31 Ibid. Sid. 53 
32 Ibid. Sid. 71 
33 Bohman, Stefan (1997). Sid. 26 
34 Fransson, Per (2001). Sid. 72 
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hembygdsundervisning var kläder, olika typer av material, hus och deras uppvärmning samt 

belysning, möbler och husgeråd, transport, liksom arbetslivet, jordbruk, handel och industri. 

Hembygdsundervisning borde fokusera på människan och naturen i närmiljön, men i städerna 

var det uppenbart att tyngdpunkten skulle ligga på den mänskliga verksamhet och den 

konstruerade världen. Praktiska övningar såsom modellering ingick också och dessa var 

sammankopplade med liknande övningar i både slöjd och teckning.
35

 

 

5.5. Folkskolans historia 

Inför den utformningen av den nya Undervisningsplanen 1919 förelåg det en djup debatt 

huruvida kristendomsundervisningen skulle komma att bedrivas i fortsättningen. Bland annat 

ansågs det läggas för mycket tid i folkskolan på kristendomsundervisningen
36

 och det fanns en 

kritik mot att Luthers lilla katekes användes i hög grad. Katekesundervisningen avskaffades 

också med Undervisningsplanen 1919.
37

 Det hölls även en debatt huruvida det skulle bli en 

konfessionslös religionsundervisning vilket kritiserades hårt av det kristna lägret.
38

 Det fanns 

också en kritik mot att folkskolan var alldeles för teoretiskt lagd. Man ansåg att skolans 

kunskaper inte lärde för livet utan man fokuserade på att plugga in minneskunskaper utan 

praktiskt värde. Därför efterfrågades en omläggning av undervisningen från teoretisk till 

praktisk.
39

 

 

Kring sekelskiftet började reformpedagoger sprida idéer om att eleven skulle stå i centrum för 

sitt eget lärande och eleven skulle vara aktiv i skolan. John Dewey var en av dem som ansåg 

att kunskap tillägnar man sig genom handling och inte genom att vara passiv. Det här fick 

namnet ”learning by doing”.
40

 Dewey ansåg också att i det demokratiska samhället, 

tillsammans med teknologins framsteg, var det viktigt att utbildningen gav den grund för att 

de demokratiska rättigheterna skulle kunna praktiseras.
41

 I Sverige fanns Ellen Key som fick 

många att höja på ögonbrynen då hon i början av 1900-talet publicerade sin bok Barnets 

århundrade. Eleven, menade Key, skulle dels stå i centrum för sitt eget lärande och även lösa 

                                                
35 Hallström, Jonas (2009): “Technical knowledge in a technical society: elementary school technology 
education in Sweden, 1919-1928” i (2009) History of education. Vol. 38 Nr. 4 July 2009, Sid. 455-474 
36 Bruce. N. O (1940): ”Det svenska folkundervisningsväsendet 1900-1920” i Fredriksson, Viktor (red)(1940) 

Svenska Folkskolans Historia. Stockholm: Albert Bonniers Förlag. Sid. 129 
37 Ibid. Sid. 396 
38 Ibid. Sid. 409-411 
39 Ibid. Sid. 422 
40 Egidius, Henry (2000). Pedagogik för 2000-talet. Stockholm: Natur och Kultur. Sid. 61-67 
41 Lundgren, Ulf P.(2004): ”Dewey och Progressivismen”. i S. Hartman m.fl. (red), Individ, skola och samhälle. 

Utbildningsfilosofiska texter. Stockholm: Natur och Kultur. Sid. 123 
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uppgifter själv med vägledning av läraren.
42

 ”Arbetsskola” blev ett populärt uttryck för denna 

typ av tankar. En tysk reformpedagog vid namn Georg Kerschensteiner proklamerade detta 

budskap i Sverige vid föredrag samt en holländsk lärare och filosof vid namn Jan Ligthart.
 43

 

Kerschensteiner verkade ha inspirerats ganska rejält av John Dewey.
44

 Man ville skapa en 

social fostran i skolan och en fostran till samhörighet över klassgränser och främja nationen 

utveckling.
45

 Arbetsskolans förespråkare menade att handens arbete skulle vara nyckeln till 

allt kunskapsinhämtande, det gällde också i teoretiska ämnen. Teckning och modellering 

skulle kräva noggranna iakttagelser av barnen vilket skulle ge eleverna kunskaper.
46

 Fridtjuv 

Berg ägnade sin tid åt att försöka kunna få igenom sådana här reformer gällande en svensk 

arbetsskola och aktivitetspedagogik i den svenska folkskolan.
47

 Men oftast möttes han av en 

stor skepticism i den pedagogiska diskussionen. ”Pedagoja” var vad det var menade många. 

Många var rädda för att den fasta kunskapen skulle försvinna från folkskolan.
48

  

 

Den svenska skolan utvecklades till mitten av 1900-talet att vara en aktiv del och ett verktyg i 

välfärdsstatens uppbyggnad och tilltro till att den sociala verkligheten skulle kunna förändras 

med politiska medel och planeringsteknik. Den svenska skolan hade blivit till en del i den 

sociala ingenjörskonsten.
49

 Den behavioristiska utvecklingsläran passade in på det svenska 

utbildningsväsendet då man kunde modifiera en elevs beteende. Ett önskvärt beteende kunde 

upprepas med hjälp av förstärkning. Kunskap ansågs finnas utanför eleven och lärarens 

uppgift var ge eleven kunskaper bit för bit. Läraren var den aktiva parten i 

inlärningsprocessen till skillnad från eleven som var passiv.
50

  

                                                
42 Egidius, Henry (2000). S. 47-49 
43 Bruce. N.O (1940). Sid. 420-21 
44 Englund, Tomas (1986). Samhällsorientering och medborgarfostran i svensk skola under 1900-talet. 

Pedagogisk Forskning i Uppsala Nr.65. Uppsala Universitet: Pedagogiska institutionen. Sid. 127 
45 Ibid. Sid. 137 
46 Bruce. N. O (1940). Sid. 419-20 
47 Marklund, Sixten (1982): ”Tillbakablickar och funderingar kring hembygdsundervisning i skolan” i 

Hembygdsrådet (1982). Hembygdsliv i klassrummet - en bok om hembygdsrörelsen och skolan. Karlskrona: 

Bygd och Natur. Sid. 12 
48 Bruce. N. O (1940). Sid. 420-21 
49 Sjöberg, Mats (2003): ”Att fostra ett skolbarn. Den nya skolan och barndomens förändring 1950-1970” i 

Sandin, Bengt & Halldén, Gunilla (2003). Barnets bästa – en antologi om barndomens innebörder och 
välfärdens organisering. Stockholm: Brutus Östlings bokförlag Symposion. S. 55  
50

 Säljö, Roger (2006). Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Norstedts akademiska 

förlag. S. 50-54 
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5.6. Hembygdsundervisning/Hembygdskunskap 

Det svenska dyrkandet av hembygden gick inte skolan förbi utan den blev en del av den 

svenska folkskolan. Hembygdsundervisning syftade till att ge eleverna en grundläggande 

medborgarkunskap och kunna arbeta självständigt (något som det moderna samhället hade 

som krav). Men ämnet skulle också vara en förberedelse i de lägre årskurserna för det andra 

nya ämnet, medborgarkunskap. Genom att barnen skulle vara aktiva i 

hembygdsundervisningen skulle fosterlandet frambringas i deras sinnen genom att upplevas 

och göras.
51

 Eleverna skulle förberedas för att det skulle vara möjligt att förstå sin omgivning 

men det som var invecklat eller svårt att förstå skulle man inte fokusera på allt för mycket.
52

 

Hembygdsundervisningen skulle finnas i årskurserna ett till tre.
53

 

 

Det fanns en kritik mot ämnet efter införandet. Rektor G. Lindberg i Tranås skapade ordet 

”pedagoja” som han ansåg känneteckna hembygdsundervisningen.
54

 Hembygdsundervisning 

ansågs även vara ”Pjåskpedagoja” eftersom det var för mycket lek med stickor, 

pappersklistring, modellering och annat onödigt sysslande med saker som barnen redan 

kunde. Den främsta av denna kritik kom från människor som hade ytterst lite kontakt med 

folkskolan. En lektor vid namn Karl Starbäck var utom sig då han förstod att detta fina ämne 

hade utvecklats till ett ”experimentfält för mindre genialiska pedagoger”. Det blev en stor 

motargumentation och bland annat Dr Karl Nordlund menade att det gällde att väcka barnens 

intresse och att ämnet förde in liv och realitet i folkskolans värld.
55

 Hembygdsundervisning 

fick även utstå kritik ”från vissa håll” för att vara för vagt och vittsyftande i 

Undervisningsplanen 1919. Därför blev Undervisningsplanen 1955 mer avgränsad och 

detaljerad i uppläggningen.
56

 

 

Ämnesinnehållet var i princip enhetligt genom hela landet men det förekom skillnader 

geografiskt. Det fanns inte samma möjligheter i staden och på landet eller i norra och södra 

Sverige.
57

 Det fanns ingen direkt lärobok i ämnet däremot skapades det mängder av 

lärarhandledningar i ämnet. I handledningar framgår det att barnens lärande skedde genom en 

                                                
51 Fransson, Per (2001). Sid. 65-67 
52 Björkroth, Maria (2000). Sid. 185 
53 Marklund, Sixten (1982). Sid. 12 
54 Bruce. N. O (1940). Sid. 421 
55 Fredriksson, Viktor (red)(1950) Svenska Folkskolans Historia 1920-1942. Stockholm: Albert Bonniers förlag.  

428-431 
56 Fredriksson, Viktor (red)(1971) Svenska Folkskolans Historia 1942-1962. Stockholm: Stiftelsen för 

förvaltning av Sveriges allmänna folkskollärarförenings tillgångar. Sid. 450 
57 Husén, Thorsten m.fl. (red)(1956) Psykologisk- pedagogisk uppslagsbok. Stockholm: Natur och Kultur. 

Sid.532-33 
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process. Var barnet aktiv, intresserad och skapande kunde det få betydande effekter för 

fosterlandskärleken.
58

  

 

Eftersom man utgick från hembygden i arbetssättet och eleverna skulle vara aktiva blev det 

inget läseämne. Böcker användes således inte i någon större utsträckning men att använda 

böcker som hjälpmedel emellanåt gick bra.
59

 Studieutflykter blev däremot självskrivet. Vikten 

av iakttagelse var viktig i undervisningen.
60

 

5.7. Skolans funktion 

Skolan har under sin existens bidragit till att skapa samhällsmedborgare. Tomas Englund 

skriver om olika samhällsbilder som kan urskiljas i samhället. Samhället som organism, 

marknad och rättigheter går att urskilja. Organism är ett samhälle med tydlig underordning för 

massorna och samhället styrs av en elit. I folkskolan före 1919 dominerade samhället som en 

organism där gud och fosterlandet är de överordnade värdena. Efter 1919 var arbetarrörelsen 

så pass stark att de svagaste grupperna inte behövde underordna sig kyrkan. 

Undervisningsplanen 1919 blev sekulariserad och fokus låg på barnens utvecklingsnivå, 

medborgerlig samhörighetsfostran och förberedelse för praktiska och sociala livet.   

 

Efter andra världskriget var det demokratifostranskravet som var det viktigaste men det 

försköts senare åt sidan. Den ekonomiska utvecklingen krävde att skolan måste producera 

arbetskraft som klarade av att arbeta i ett samhälle i snabb ekonomisk utveckling. Lgr62 blev 

således ett resultat där de samhällsförberedande inslagen inordnades under de ekonomiska 

kraven på tillväxt. Således blev skolan påverkad av ett samhälle som var en marknad.
 61

 

Undervisningsteknologin blev en lösning för att producera arbetskraft. 

Undervisningsteknologin var ett utryck för en skola med kvantitativ kunskapssyn och 

behavioristisk människosyn.
62

  

 

Inför utformandet av läroplanen 1980 gavs det uttryck för skolan skulle vara en kollektiv 

medborgerlig rättighet. Skolan var ett medel för att kunna delta i den demokratiska processen. 

                                                
58 Fransson, Per (2001). Sid. 69 
59 Marklund, Sixten (1982). Sid. 13 
60 Husén, Thorsten m.fl. (red)(1956). Sid. 535 
61 Englund, Tomas (1992):”Skolans samhällsbild – elevers medborgarfostran via folkundervisningens 

samhällsorientering” i Wallin, Erik (1992) Från folkskola till grundskola. Uppsala Universitet: Pedagogiska 

institutionen. Sid. 139-163 
62 Englund, Tomas (1986). Sid. 492-497 
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Sedermera under 1980-talet dök det upp vindar om att skolan skulle vara en individuell 

rättighet. Fritt val av skola och profilerade skolor skulle få förekomma.
63

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
63 Englund, Tomas (1992). Sid. 139-163 
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6. RESULTAT 

Jag kommer i detta avsnitt att presentera mitt resultat. 

6.1. De allmänna skolmötena 

I följande avsnitt kommer jag att redogöra för mitt resultat från det fjortonde allmänna 

svenska folkskollärarmötet 1908 och det tionde nordiska skolmötet 1910. 

6.1.1. Fjortonde allmänna svenska folkskollärarmötet 1908 

Under folkskollärarmötet 1908 diskuteras det om hembygdsundervisning i folkskolan. 

Folkskolläraren N. O. Bruce menar att hembygdsundervisningen haft en alldeles för obetydlig 

roll i skolan och borde få större plats. Undervisningen i folkskolan ska vara nationell och 

praktisk och därför vore hembygdsundervisning ypperligt. Dessutom menar Bruce att: 

 

Nationell blir ju vår undervisning, om vi lära våra barn känna och älska vårt fosterland, ordet 

taget i dess vidsträcktaste betydelse.64  

 

Bruce menar också att den praktiska kunskapen ska eleverna också tillägna sig och därför 

måste besök till exempelvis lantgårdar, verkstäder och fabriker. Flera andra folkskollärare 

instämmer i hans framförande och menar att det är glada över att hembygdsundervisning i 

folkskolan diskuteras. Folkskoleinspektör C. Edqvist ger medhåll till att det behövs en 

hembygdsundervisning men poängterar saknaden av lärarhandledningar i ämnet. Fröken Ina 

Ringborg berättar om hennes resa till Boston där eleverna, trots olika nationaliteter, skulle 

fostras till hembygdskänsla och fosterlandskänsla. Barnen fick bland annat avge trohetslöfte 

till den amerikanska flaggan berättar en rörande Ina Ringborg. När hon kom tillbaka till 

Sverige önskade hon att hon någon gång skulle få se samma fosterlandskärlek i den svenska 

skolan. Deltagarna på folkskollärarmötet enas om att: 

1. ”Hembygdsundervisningen bidrar till att främja en nationell och praktisk uppfostran. 

2. Kunskap om hembygden utgör en naturlig grundval såväl för den egentliga 

geografiundervisningen som för en rätt kunskap om naturen och det mänskliga arbetet. 

Hembygdsundervisning bör för den skull utgöra en för geografi och naturkunnighet 

gemensam inledningskurs, vid vilken hembygdens historiska minnen ej heller få 

förgätas. 

                                                
64 Jonsson, Alexander. (1909). Fjortonde allmänna svenska folkskollärarmötet 1908. Gävle: Sv. Skolmateriel 

aktiebolagets boktryckeri. Sid. 189 
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3. För att hembygdsundervisningen skall få tillräcklig tid, bör den till stor del ersätta de 

nu i småskolan s.k. åskådningsövningarna. 

4. Hembygdsundervisningen bör ställas i nära samband med utflykter i det fria.”
65

 

6.1.2. Tionde nordiska skolmötet i Stockholm 1910 

N. O. Bruce talar två år efter vid det tionde nordiska skolmötet om betydelsen angående 

hembygdsundervisning i skolan. Han talar speciellt om vikten av att väcka fosterlandskärlek 

hos nationens medborgare. 

 

Och som nationens tjänarinna skall naturligtvis även skolan söka att i sin mån främja detta 

fosterländska syfte, och redan av detta skäl böra hem och hembygd få komma med i 

barndomsundervisningen.66 

 

Bruce talar vidare i sitt anförande om att undervisningen ska vara åskådlig samt att man bör 

utgå från den närmsta omgivningen och därför borde ämnet heta hembygdsundervisning. 

Eleverna ska vara så självverksamma som möjligt och Bruce menar att arbetsprincipen borde 

genomsyra ämnet. Han föreslår att undervisningen bör förläggas till de yngre skolåren och att 

eftersom kunskap om hembygden inte kan förvärvas genom böcker måste undervisningen 

bygga på direkta iakttagelser. Undervisningen bör vara grundläggande i historia, geografi och 

naturkunnighet. Modellering och teckning var två övningar som är passande för undervisning 

i hembygdskunskap. I de högre årskurserna, menar Bruce, bör hembygdsundervisningen vara 

en princip i alla ämnen.
67

 Ämnet kommer enligt Bruce att leda till: 

 

den växande uppskattning av hemmets och hembygdens betydelse; därigenom skall hennes 

undervisning lättare få en praktisk och nationell prägel.68  

 

6.2. Riksdag och Regering 

I följande avsnitt kommer jag att presentera det resultat från riksdagsmaterialet. Jag kommer 

att göra två nedslag inför utformande av Undervisningsplanen 1919 och Undervisningsplanen 

1955. 

                                                
65 Jonsson, Alexander. (1909). Sid. 188-206 
66 Jonsson, Alexander (1911). Tionde nordiska skolmötet 1910. Stockholm: Ivar Häggströms boktryckeri AB. 

Sid. 269-270 
67 Ibid. Sid. 269-283 
68 Ibid. Sid. 283 
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6.2.1. Folkundervisningskommitténs betänkande 1912 

I ett förslag till den nya Undervisningsplanen finns ämnet hembygdskunskap med och 

presenteras. Hembygdskunskap ska inte syfta till att ge en direkt kunskap under de två första 

skolåren utan snarare låta eleverna iaktta saker och ting i skolans omgivning. I årskurs tre ska 

det vara mer fokuserat på kunskap därför att ämnet nu syftar till att ge grundläggande kunskap 

i geografi och naturkunnighet. Hemmet och hembygden blir således föremål för 

sakundervisningen i hembygdskunskap.
69

 Ämnet ska fungera som en förmedling av 

övergången mellan hemmet och skolan. Den första undervisningen bör utgå från den närmsta 

omgivningen för att inte vara en allt för stor motsättning till hemmet. Då riskerar elevernas 

lust, intresse och kroppsliga välbefinnande att försvinna.
70

  

 

Studieutflykter bör vara ett inslag i undervisningen och kommittén är medveten om att det kan 

bli ett motstånd från lärarkår och myndigheter om att dyrbar undervisningstid spilles. 

Studieutflykter kommer även att ställa större krav på läraren än vad den vanliga 

undervisningen gör.
71

 Genom studieutflykter med iakttagelse för eleverna skulle det främja: 

 

På detta sätt ställas för barnen hemmets och hembygdens förhållande i ny belysning, deras 

känsla för hem och hembygd stärkes, och genom den vunna kunskapen om hembygdens natur 

och arbetsliv lägges en god och säker grund för följande undervisning.72 

 

Arbetsövningarna i ämnet kan vara teckning, modellering, vikning, klippning och läggning. 

Arbetsövningarna syftar till att lära eleverna vara noggranna och iakttaga noggrant för att 

kunna skapa något i efterhand som härrör till arbetsområdet. Vissa kanske menar att ämnet är 

trams och slösar tid men kommittén betonar att hembygdskunskap främjar barnens utveckling 

då elevernas självverksamhet och intresse står i centrum.
73

 Lekar ska sättas i förbindelse med 

sakundervisningen.
74

  Folkundervisningskommittén skriver följande om det presumtiva ämnet 

angående det förväntade motståndet och förvirringen: 

 

                                                
69 Folkundervisningskommittén (1913). Folkundervisningskommitténs betänkande 1912 Del II-IV. Stockholm: 

Norstedts & söner. Sid. 187-188 
70 Ibid. Sid. 196-197 
71 Ibid. Sid. 192 
72 Ibid. Sid. 189-190 
73 Ibid. Sid. 194-196 
74 Ibid. Sid. 198 
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Att många lärare och lärarinnor på grund av de svårigheter, med vilka en undervisning av den 

art, som det här är frågan om, är förenad, komma att känna sig tveksamma eller obenägna inför 

det nya ämnet torde vara att förvänta.75 

6.2.2. Första kammarens protokoll 1920 

Riksdagens första kammare har en debatt angående den nya Undervisningsplanen för rikets 

folkskolor. Debattens tyngdpunkt ligger på att kristendomsundervisningen blivit försvagad 

jämfört med tidigare. Kammarledamoten Herr Almkvist pratar om 

kristendomsundervisningens värde i folkskolan och fortsätter sedan sitt anförande med att 

hylla den nya Undervisningsplanen. Han säger följande: 

 

Den nya undervisningsplanen innebär väsentliga fördelar och ställer undervisningen i de svenska 

barndomsskolorna för framtiden på ett vida gynnsammare plan än förut, även i andra avseenden 

än av mig nyss berörda, i det att undervisningen i historia, geografi och naturkunnighet är så 

lagd, att den skall motverka uppkomsten av en osund nationalism och av chauvinism och istället 

fostra ungdomen till en stund nationalkänsla och en stark och bärande fosterlandskärlek, som är 

grundad på de ungas kännedom om landets verkliga företräden framför andra länder, på dess 

tillgångar och möjligheter.76 

 

6.2.3. Kungliga Majestäts proposition 1950 nr. 70 

I den proposition som låg till grund för den nya Undervisningsplanen 1955 talar man om att 

den svenska skolan ska fostra eleverna till en demokratisk fostran.
77

 Skolan ska enligt 

propositionen ha en dubbel roll i elevernas individuella och sociala fostran. Den ska dels ta 

hand om individen och göra det bästa av dennes förutsättningar samt att tjäna samhället 

genom att fostra eleverna till samarbete med andra och solidaritet med samhället. Skolan 

skulle med andra ord utöva en social fostran av eleverna.
78

 Denna uppgift ansågs vara så pass 

viktig att man föreslår att inrätta ett nytt ämne, samhällskunskap, från årskurs fyra och framåt 

som ska avlösa hembygdsundervisningen i de högre stadierna.
79

 Det står följande i 

propositionen: 

 

                                                
75 Folkundervisningskommittén (1913). Sid. 199 
76 Första Kammarens Protokoll 1920 Nr. 56 
77 Kungliga Majestäts proposition 1950:70 Sid. 60 
78 Ibid. Sid. 55-56 
79 Ibid. Sid. 54-55 
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De ämnen åter, som ha till särskild uppgift att förmedla barnens orientering i omvärlden, måste 

främst vara inriktade på att vidga de växandes synfält och att ge stoff åt deras fantasi, samtidigt 

som de lämna sitt oumbärliga bidrag till den allmänna medborgarbildningen.80 

 

6.3. Läroplaner 

Jag kommer i detta avsnitt att presentera mitt resultat från de valda läroplanerna som är 

Undervisningsplanen 1919, Undervisningsplanen 1955, Lgr62 och Lgr69. 

6.3.1. Undervisningsplanen 1919 

Jag kommer i detta avsnitt att presentera mitt resultat från Undervisningsplanen 1919. 

6.3.1.1. Aktiv/Passiv  

Undervisningsplanen förordar att undervisningen i så stor utsträckning som möjligt bör ske på 

barnens iakttagelser. Därför bör läraren aktivt använda sig av undervisningsutflykter till 

verkstaden, arbetsplatser, skogen, åkern, ängen och lantgården. Arbetsövningar bör göras i 

anknytning till iakttagelserna, det bidrar till att fullständiga och skärpa barnens iakttagelser.  

De olika arbetsövningarna bör vara klippning, stickläggning, vikning, teckning, modellering 

och utklippning. 

6.3.1.2. Ordning/Kaos 

Eleverna ska under årskurs två lära sig klockan. Men också hur man ska klä sig, vad för mat 

man ska äta och hur man uppför sig i naturen. 

6.3.1.3. Tradition/Modernitet 

Ämnet syftar enligt Undervisningsplanen 1919 till att ge en god kännedom om hembygden 

och i viss mån historia. Det ska tas upp historiska minnen och sägner i undervisningen i 

årskurs tre. Jul är den enda högtiden som ska beröras. Enligt läroplanen utgår man från 

hembygden och allt vad det innebär med bostäder, industrier, samfärdsmedel, kläder, föda 

hemmet, handelsboden etc.  

6.3.1.4. Hembygd/Omvärld 

Undervisningsplanen fokuserar på hembygden och eleverna ska få en kännedom om 

hembygden, i synnerhet om dess natur och arbetsliv. Elevernas iakttagelser ska ske i 

hembygden och dess omgivning. I årskurs ett går läraren igenom skolan, trädgården, hemmet, 

lantgården, handelsboden och naturen. Under årskurs två ligger fokuseringen på föda, kläder, 

                                                
80 Kungliga Majestäts proposition 1950:70 Sid. 69-70 
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bostäder, möbler, husgeråd och djur- och växtliv. I årskurs tre är hembygdens yt- och 

vattenförhållanden, väderlek, jordmån, växter och djur och samfärdsel i centrum för 

undervisningen. Omvärlden är viktig i den mån att läraren kan ta upp hembygdens närmaste 

omgivningar och fantasiutflykter till främmande länder. Läraren kan även berätta om 

bomullen och var den kommer ifrån.  

6.3.2. Undervisningsplanen 1955 

Jag kommer i detta avsnitt att presentera mitt resultat från Undervisningsplanen 1955. 

6.3.2.1. Aktiv/Passiv 

I Undervisningsplanen från 1955 står det att arbetsövningarna ska vara en del i främjandet av 

elevernas allmänna utveckling, de ska ge dem utlopp för fritt skapande och vänja dem till 

samarbete. Undervisningen bör bedrivas, i den mån det är möjligt, på ett sådant sätt som 

gynnar elevernas iakttagelseförmåga. Elevernas behov av praktisk sysselsättning, vetgirighet 

och omväxling i deras arbete ska tillgodoses. Teckning, klippning, rivning, modellering och 

slöjd är sådant som bidrar till att ge utlopp för elevernas fria skapande. Det står i 

Undervisningsplanen att undervisningsarbetet ”måste alltid vara lustbetonat”. Iakttagelser kan 

ske genom ljusbilder, skolradio, diverse artefakter samt studieutflykter. 

6.3.2.2. Ordning/Kaos 

I hembygdsundervisning ska eleverna bland annat få lära sig om ordningsregler, artighet, 

trafikregler, plikter mot djuren, hälsoregler, tiden, pengar och varor, rätt umgänge med 

naturen, föda, klädsel, farliga leksaker, sexualundervisning giftiga ämnen och bordsskick . 

Det betonas i läroplanen att eleverna ska få social fostran, ekonomisk fostran och 

hälsofostran. 

6.3.2.3. Tradition/Modernitet 

Historiska minnen och sägner tas upp i årskurs tre. Högtider och festdagar är ett annat 

arbetsområde. Hjälp och förmåner i samhället är ett område där eleverna får lära sig att det är 

fri skolskjuts, fria läroböcker, samt hur polisen, brandkåren, tandvården och hälsovården 

fungerar. Trafikregler, ekonomisk undervisning och grupparbete är någonting som tas upp 

mer än i föregående undervisningsplan.  

6.3.2.4. Hembygd/Omvärld  

Hembygdsundervisning ska ge en kännedom om hembygden och grundläggande undervisning 

i historia. Undervisningen ska utgå från hembygden och i årskurs ett besöker man exempelvis 
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handelsboden, lantgården och pratar om hemmet. Under årskurs två kommer eleverna att 

besöka arbetslivet som finns i omgivningen.  Eleverna ska bland annat i årskurs tre få lära sig 

om hembygdens naturförhållanden, växer och djur. I undervisningen kan läraren ta med 

sådant som ligger i fjärran i rum och tid. Studieutflykter utanför hembygden kan bidra till att 

eleverna får en rikare bild av hembygden och omvärlden. Det står också i 

Undervisningsplanen att undervisningen bör samlas i vissa enheter. Man går ”från hemmet, 

skolan och närmaste omgivningen till den vidare hembygden, hemkommunen och 

hemlandskapet”.  

6.3.3. Läroplan för grundskolan 1962 

Jag kommer i detta avsnitt att presentera mitt resultat från Lgr62. 

6.3.3.1. Aktiv/Passiv 

I läroplanen står det att undervisningen bör bedrivas på ett sätt som ger eleverna övning i att 

använda enkelt studie- och arbetsmaterial för att på egen hand tillägna sig kunskap. De ska 

ges möjligheter att ha en fri skapande verksamhet. Undervisningen bör utgå från elevernas 

iakttagelser, upplevelser och problem för att väcka deras intresse och lust att lära sig. 

Teckning, modellering, klippning, rivning, slöjd och hemsysslor är sådant manuellt arbete 

eleverna kan arbeta med. Hemsysslor kan bedrivas med lekkök, skötsel av plantering och 

växter. Exkursioner bör utgöra ett väsentligt inslag i undervisningen då den ska bygga på 

elevernas egna iakttagelser. Vid exkursionerna bör läraren vidga barnens blick för det vackra i 

naturen.  

 

6.3.3.2. Ordning/Kaos 

I årskurs ett ska ordningsregler, trivsel, trafikregler, goda matvanor, goda hälsovanor, badvett 

och risker i trafiken på vintertid tas upp. I början av årskurs två är trivseln i skolan ett stort 

avsnitt med hänsyn, hövlighet, passa tider, bordsskick, kamratskap och samverkan. Men även 

hälsoregler, trafikmärken, skadlig föda, samlevnadsproblem och uppförande på resor är 

viktiga inslag. I årskurs tre fortsätter man med ordningsregler, trafikvett och tandvård.  

6.3.3.3. Tradition/Modernitet 

Hembygdsundervisning ska ge en god intressegrund för framtida studier i historia. Helger och 

festdagar är ett arbetsområde där man går igenom jul, påsk, svenska flaggans dag, Nordens 

dag och FN- dagen. Eleverna får lära sig om hembygden förr och nu, historiska minnen och 
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sägner från hembygden samt miljöbilder från svensk forntidshistoria (renjägare, stenåldern, 

bronsåldern). Inom det moderna är orientering i samhället en viktig del. Anordningar för 

välfärd, skydd, ordning och samfärdsel är sådant som belyses. Även arbetslivet i hembygden 

är viktigt. 

 

6.3.3.4. Hembygd/Omvärld 

Enligt läroplanen ska ämnet syfta till att hjälpa eleverna orientera sig i omgivningen. 

Undervisningen ska avse både samhällsorienterade och naturorienterade ämnen. Man utgår 

från hemmet, skolan och samhället i undervisningen. Man utgår från hembygden i 

undervisningen gällande natur, djur och andra företeelser. Exkursioner ska utföras i 

hembygden. Läraren ska även undervisa om hur människor och deras förhållanden är i 

främmande miljöer. Kontakt och utbyten mellan olika folkslag, internationell förståelse och 

plikter mot medmänniskor i världen är sådana inslag.  

 

6.3.4. Läroplan för grundskolan 1969 

Jag kommer i detta avsnitt att presentera mitt resultat från Lgr69. 

6.3.4.1. Aktiv/Passiv 

Olika företeelser i naturen är sådant som kan vara föremål för fortlöpande iakttagelser för 

eleverna. Exkursioner och studiebesök är viktiga och eleverna kan få frågor på stenciler med 

sig som de kan besvara. Efteråt får eleverna skriva eller berätta om sitt besök för de andra 

eleverna i klassen. Fria dialoger, dramatisering, målning, modellering, teckning och slöjd kan 

även användas i redovisningarna. 

6.3.4.2. Ordning/Kaos 

Eleverna får lära sig att ha respekt för elektricitet, eld, giftiga och brandfarliga ämnen. De får 

också lära sig bland annat om goda hälsovanor, alkohol, tobak, sexualundervisning, 

trafikregler och trafikmärken, trivsel, samverkan, ordning, hänsyn och trevnad i hemmet och 

ekonomisk fostran.  

6.3.4.3. Tradition/Modernitet 

Läraren ska bedriva undervisningen om hur det var förr i hembygden. Således hur 

hembygdens tidigare människor har levat och verkat. Berättelser, bilder, miljöbilder är 

lämpliga hjälpmedel till sådan undervisning. Helger och festdagar är ett moment som man 
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tillsammans med övriga skolan kan låta eleverna uppleva med tillställningar till passande 

högtid. Svensk forntidshistoria är ett moment där eleverna får lära sig om renjägare, 

stenåldern och bronsåldern. Tekniska företeelser i vardagslivet är någonting som läraren ska 

ta upp. Den tekniska undervisningen bör inriktas på att stimulera, förklara, undersöka, fundera 

och illustrera med experiment emellanåt. Rymden är ett arbetsområde som innefattar månen, 

solen, stjärnbilder samt utforskandet av rymden. Läraren ska också bedriva en undervisning 

där denne motverkar traditionella föreställningar om könsroller.  

6.3.4.4. Hembygd/Omvärld 

Undervisningen ska ge eleverna en första natur- och samhällsorientering. Den ska även 

underlätta övergången från hem till skolan och närsamhället. Hembygdsundervisning ska vara 

ett objektivt orienterande ämne. Undervisningen ska bedrivas med utgångspunkt i hemtrakten. 

Natur, djur, hemmet, arbetsliv, samfärdsel, kulturliv, konsumtion och produktion är sådant i 

hemtrakten som kan studeras.  Massmedierna ger eleverna kontakt med omvärlden. Okända 

begrepp och miljöer kommer till eleverna och internationella frågor kan därför knytas till det. 

Men också hur andra människor lever i olika länder med syfte på skolgång, lek, djur- och 

växtvärld, kontakt och utbyten. Den internationella förståelsen med FN-tanken belyses i 

klassrummet.  

 

6.3.5. Resultatsammanfattning 

Undervisningsplanen 1919 är mindre detaljerad i beskrivningen av hembygdsundervisningens 

undervisningsinnehåll till skillnad från övriga läroplaner. Undervisningsplanen 1919 är mer 

öppen och läraren har större frihet i sin undervisning angående vad eleverna ska få lära sig. 

Elevens aktivitet är något som betonas i alla läroplaner. Däremot på vilket sätt eleverna ska 

aktiveras är något som skiljer Undervisningsplanen 1919, Undervisningsplanen 1955 och 

Lgr62 från Lgr69. Tidigare har eleverna själva valt att arbeta med sådant som intresserat efter 

ett studiebesök eller en exkursion. I Lgr69 betonas det att eleverna ska få frågor med sig ut på 

studiebesöken. Även arbetsövningarna förändras i Lgr69. Fria dialoger, dramatisering och 

skrivning om olika företeelser är något nytt. Visserligen finns teckning, modellering och slöjd 

kvar i Lgr69 men i de tidigare läroplanerna betonas mer arbetsaktiviteter som exempelvis 

teckning, modellering, klippning. Lgr62 har en arbetsaktivitet som ingen annan läroplan har 

och det är hemsysslor, där eleverna får öva i exempelvis ett lekkök, någonting som har tagits 

bort till Lgr69. 

 



 30 

I Undervisningsplanen 1919 förekommer det lite inslag av fostransfrågor. Detta är något som 

utökas efterhand i Undervisningsplanen 1955, Lgr62 och Lgr69. I de tre sista utökas detta 

område och ska innefatta bland annat ekonomisk fostran, social fostran, hälsofostran 

ordningsregler, artighet och sexualundervisning.  

 

Hembygdsundervisningen har i alla läroplaner förmedlat festdagar och högtider. I 

Undervisningsplanen 1919 fanns bara julen med som högtid någonting som senare utökats 

med påsken. I Lgr62 och Lgr69 finns även Svenska Flaggans dag, Nordens dag och FN- 

dagen. Många tekniska företeelser har i läroplanerna tagit plats. I Undervisningsplanen 1919 

finns tekniska inslag som ska förmedlas i hembygdsundervisning och i Lgr69 återkommer 

kraven på en undervisning som är tekniskt inriktad. I Lgr69 börjar man nu även att prata om 

rymden. I Lgr62 och Lgr69 är historia delen utökad med svensk forntidshistoria till skillnad 

från övriga läroplaner som belyser historia och sägner i hembygden. Samhällets 

välfärdsanordningar är någonting som tas upp i ämnet först i Undervisningsplanen 1955 och 

fortsätter i Lgr62 och Lgr69 för att ge eleverna en orientering i välfärdssamhället. Ett annat 

inslag i Lgr69 att läraren ska aktivt motverka skapande av traditionella föreställningar om 

könsroller.  

 

I Undervisningsplanen 1919 är undervisningen helt inriktad på hembygden och dess närmaste 

omgivning och landskap. Omvärlden förmedlas genom att berätta om var man får olika varor 

och framställande av exotiska platser. I Undervisningsplanen 1955 börjar läraren undervisa 

om hemmet för att sedan gå över till skolan och sist hembygden. Omvärlden ska förmedlas då 

läraren anser det vara lämpligt i sin undervisning. Lgr62 utgår på samma sätt med hemmet, 

skolan och hembygden. Men nu ligger det en ökad fokus på omvärlden. Läraren ska undervisa 

om främmande miljöer och hur andra människor har det i övriga världen. Läraren ska skapa 

en internationell förståelse och lära eleverna förstå plikter mot deras medmänniskor. I Lgr69 

ska undervisningen börja med fokus på hemmet, gå vidare med skolan för att avsluta i 

närsamhället och all undervisning ska bedrivas i hemtrakten. Läraren ska förmedla hur 

människor i övriga världen lever med syfte på skolgång, lek, djur- och växtvärld, kontakt och 

utbyten. Den internationella förståelsen med FN-tanken belyses i klassrummet. Således har 

det skett en förflyttning från hembygden till övriga världen i Lgr62 och Lgr69. Någonting 

som är nytt i Lgr69 är att hembygdsbegreppet börjat bytas ut mot begrepp som närsamhälle 

och hemtrakt.  
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6.4. Lärarhandledningsböcker 

Jag kommer att presentera de olika lärarhandledningsböckerna var för sig och jag redogör mitt 

resultat i böckernas kronologiska ordning. Således kommer den första boken att bli 

Handledning vid undervisningen i Hembygdskunskap av Gottfried Sjöholm och Axel Goës, 

sedan Plan för Hembygdsundervisningen under de tre första skolåren av Erik Thurén och 

Erik Lindholm och till sist Studieplan i Hembygdskunskap av Dagmar Walås. 

6.4.1. Handledning vid undervisningen i Hembygdskunskap 

Jag kommer i följande avsnitt att redogöra för mitt resultat från Handledning vid 

undervisningen i Hembygdskunskap. 

6.4.1.1. Aktiv/Passiv 

Lärarhandledningen förespråkar ett elevaktivt arbetssätt. Läraren för in eleverna i ett avsnitt, 

eleverna ska iakttaga för att därefter teckna, modellera, väva, riva, sjunga, sticka och klippa. 

Ett exempel är från arbetsområdet ”vår föda”. Läraren börjar prata om hur man gör bröd. 

Åkerbruksredskapen, skörden, bärgning, tröskning, kvarnen och bakning presenteras av 

läraren som förklarar hur de fungerar och vilken del dessa olika redskap har i processen. 

Eleverna ska iakttaga och lyssna för att sedan sjunga månadsvinjetten ”augusti”, ”Hjälp till” 

och avsluta med att modellera en vält, bakningsredskap och måla av en teckning med olika 

åkerbruksredskap, tröskningstekniker, bärningstekniker och sädesslag. 

 

Liknande arbetssätt förespråkas inom andra arbetsområden som exempelvis möbler och 

husgeråd, våra bostäder och våra kläder i boken. Det finns en stark betoning på att eleverna 

ska vara aktiva. Studieutflykter förespråkas även som moment i undervisningen. 

6.4.1.2. Ordning/Kaos 

Eleverna ges en mängd information av läraren om hur olika saker och ting fungerar och 

framställs. Allting är väldigt detaljerat i undervisningen. Ett exempel är inom arbetsområdet 

”samfärdsmedel” går läraren igenom hur det går till när man ska åka tåg. Man kommer till 

väntsalen, går fram till biljettluckan, man expedieras, berättar vilken klass vill man åka och 

man ska säga ”jag ska be att få…”. Man ska visa ”hövlighet och städat uppförande”. Ett annat 

exempel är arbetsområdet ”trafikvett” där eleverna tillsammans med läraren går ut på gator 

och vägar för att lära sig trafikreglerna (inte leka på körbanan, inte cykla två i bredd, inte 

cykla två på samma cykel, se sig för innan man går över vägen etc.). Ett tredje exempel är att 
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eleverna inte ska missbruka njutningsmedel som choklad, kaffe och sprit. Istället för att köpa 

choklad kan de spara sina pengar. 

6.4.1.3. Tradition/Modernitet 

Det finns väldigt tydliga exempel på hur traditionerna lärs ut. Gamla jordbrukstraditioner lärs 

ut som exempelvis hur man väver tyg, äldre byggnadstekniker presenteras, högtider som 

påsken med allt vad den innebär samt släde och vagn. Men det finns också många inslag av 

modernitet, som belysning med glödlampan, ny byggnadsteknik, järnvägar, flygplan, 

velociped och automobil och telefon.  

6.4.1.4. Hembygd/Omvärld 

Arbetsområdena utgår från saker och ting som finns i barnens vardag, som studieutflykter till 

platser i barnens närhet som naturen, när blommarna blommar på ängen, titta på flyttfåglar, 

hur man gör bröd, plockar bär i skogen m.m. Sådant som eleverna kan känna igen. Omvärlden 

dyker upp inom vissa arbetsområden och exempelvis förklarar att kaffet kommer från 

Brasilien med båt, bomullen kommer från Nordamerika, Kina, Egypten eller Kina, kamelen är 

ett effektivt lastdjur, samfärdsmedlen tar människor till andra platser. Ett annat exempel är när 

flyttfåglar flyger iväg på vintern ner mot Medelhavet och mot Afrika där fåglar stannar i den 

”svartaste negerbyn”. Där bor ”negern” bland halmhyddor och människorna har ”lurviga 

negerhuvuden” samt ”svarta negerögon” och de lever i en verklighetens sagovärld. 

 

6.4.2. Plan för Hembygdsundervisningen under de tre första skolåren 

Jag kommer i följande avsnitt att redogöra för mitt resultat Plan för Hembygdsundervisningen 

under de tre första skolåren. 

6.4.2.1. Aktiv/Passiv 

Det förespråkas att eleverna arbetar aktivt. Arbetsövningar som teckning, klippning, 

modellering, stickläggning, skrivning av diverse saker beroende på arbetsområden har 

eleverna som uppgifter att utföra. Studieutflykter till exempelvis järnvägsstationen eller 

bangården genomförs där eleverna får iakttaga för att sedan teckna ett järnvägståg, semafor, 

växel, röd flagga eller dylikt.  

6.4.2.2. Ordning/Kaos 

Redan i årskurs ett första terminen pratar man om ordning i skolan, tilltal, artighet, 

uppförande och ordningsregler för skolgården. Det talas även om hur man ska klä sig efter 
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väder samt råd för bad och bärplockning i skogen och mark. Andra årskursen diskuterar man 

återigen ordning och reda i skolan första terminen. Tredje årskursen går man igenom 

trafikregler. 

6.4.2.3. Tradition/Modernitet 

Högtider ska presenteras av läraren där denne går igenom hur man firade exempelvis jul förr 

och nu, olika äldre byggnadstekniker gås igenom och dess utveckling, belysning och eldning 

förr och nu, vägarnas och åkdonens historiska utveckling. Moderniseringen märks och 

hemtraktens näringsliv, industrier, handel och vad samhället skänker sina medlemmar finns 

med. Dricksvattnet är något som grundligt gås igenom hur det fungerar samt hjälp till sjuka, 

fattiga och ålderstigna tas upp, skydd mot brand, säkerhet till person och egendom. 

6.4.2.4. Hembygd/Omvärld 

Undervisningen ska utgå från barnens närmaste omgivning som vandringar inom staden, 

kringliggande naturen, lantgården samt iakttar fruktträd och päronbuskar, fåglarna och 

trädgården. I årskurs två börjar man nu att prata konkret om hembygdsbegreppet. Det skrivs 

att hembygden är vacker och vad det är som gör den det. Hembygden ska alltid vara en kärast 

trots att man reser långt bort. Detta följs sedan upp med att prata om fädernesland och 

fosterlandet och att värdesätta det och älska det. I början av årskurs tre definieras 

hembygdsbegreppet ytterliggare. Man går igenom olika ord som hemlängtan, hemresa, 

hemfärd med mera för att avsluta arbetsområdet med att teckna en bild av Sveriges flagga. 

Omvärlden ska presenteras i form av djur från främmande länder, flyttfåglarnas resor och man 

reser i fantasin till främmande länder.  

 

6.4.3. Studieplan i Hembygdskunskap 

Jag kommer i följande avsnitt att redogöra för mitt resultat Studieplan i Hembygdskunskap.  

6.4.3.1. Aktiv/Passiv 

Arbetssättet som förespråkas är att det är eleverna som ska vara aktiva. Nu finns det tekniska 

hjälpmedel i undervisningen som film, radio och fågelskivor som läraren kan använda. 

Grupparbete är någonting som det proklameras för. Sång, olika böcker är andra hjälpmedel 

som används. Modellering, målningar och enklare hemsysslor och slöjd förekommer också 

emellanåt. Exempelvis arbetsområden påsken kan man läsa om i olika böcker, se film eller 

sjunga olika sånger. Barnen får arbete fritt med färg och form efter detta.  
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6.4.3.2. Ordning/Kaos 

Barnen ska få lära sig om sparsamhet. Eleverna behöver inte använda hela veckoslanten utan 

spara en viss del. Vad ger skolan och samhället för hjälp till individen? Som att lära eleverna 

räkna, läsa och skriva. Grupparbeten finns med för att lära barnen samarbeta inför senare 

skolgång. Eleverna förordas vara med och skapa ordningsregler och lära sig om hänsyn och 

trevnad. Eleverna ska få lära sig grunderna i trafiksäkerhet. Eleverna ska uppmanas stanna 

hemma om de blir sjuka och vara försiktiga med farliga leksaker och giftiga grejer, ha ett gott 

bordsskick och en god vardagshygien.  

6.4.3.3. Tradition/Modernitet 

Läraren ska lära ut om högtider som påsk, lucia, jul och fettisdagen. Olika seder och varför 

man firar de olika högtiderna. Läraren ska lära eleverna om ekonomisk sparsamhet 

(ekonomisk fostran) och trafikvett. Trafikpolisen kommer och har trafikpropaganda till 

eleverna. Olika sociala institutioner i samhället presenteras för eleverna och vad de gör för 

den enskilde individen. Bland annat tandläkarens, polisens, brandmannens och 

olycksfallsförsäkringens betydelse poängteras. Detta ska fungera som första orientering för 

kommande samhällskunskap. 

6.4.3.4. Hembygd/Omvärld 

Eleverna ska få göra utflykter till exempelvis naturen, bondgårdar och stadens torg och gator. 

Eleverna bör få berätta var de bor, hur deras familj ser ut, hur de kommer till skola och om de 

har husdjur. Det är av vikt att eleverna får en god social fostran i skolan. Omvärlden finns 

med när man pratar om att samfärdsmedel kan ta en till andra platser.  

 

6.4.4. Resultatsammanfattning 

I alla lärarhandledningsböckerna förespråkas att eleverna ska vara aktiva i sitt lärande, 

eleverna ska skapa utifrån sina iakttagelser. Eleverna arbetar med att teckna, modellera, väva, 

riva, sjunga, sticka och klippa. Efterhand förändras arbetsövningarna och eleverna får börja 

skriva och tekniska hjälpmedel som radio, film och fågelskivor börjar förekomma. 

Grupparbeten är ett annat inslag som börjar förekomma. Men i alla lärarhandledningsböcker 

är eleven den som skapar utifrån sina iakttagelser. I den sista lärarhandledningen börjar det 

förekomma sångböcker och läseböcker i ämnet.  
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En stor del av lärarhandledningsböckerna verkar handla om att lära barnen om exempelvis 

artighet, tilltal, ordningsregler, hälsa, trafiksäkerhet, säkerhet vad gäller tekniska apparaturer. 

I den sista lärarhandledningen börjar man prata om att lära eleverna vikten av ekonomisk 

sparsamhet och att kunna samarbeta med andra människor. 

 

Undervisningen lägger en stor vikt vid att prata om traditioner som fester och högtider. 

Påsken förekommer i första lärarhandledningen för att sedan i de andra böckerna kompletteras 

av julen. I första och andra lärarhandledningen läggs stor vikt vid exempelvis gamla 

byggnadstraditioner och jordbrukstraditioner. Någonting som det inte finns så mycket av i den 

sista handledningen. Moderna inslag som tekniska föremål är en del av undervisningen som 

exempelvis hur man agerar i trafiken, välfärdssamhällets uppbyggnad, flygplan och bilen är 

inslag i undervisningen. 

 

I den första och andra lärarhandledningen lägger man stor vikt vid hembygden och den 

närmsta omgivningen. Omvärlden förmedlas mest genom exotiska inslag som att berätta hur 

det var i Afrika. I andra lärarhandledningen diskuteras det till och med konkret om 

fosterlandskärlek och om hembygden. Medan i den tredje lärarhandledningen ligger fokus på 

hembygden och omvärlden är ett inslag under rubriken samfärdsmedel. Där samfärdsmedlen 

var ett sätt att komma ut i övriga världen och se omvärlden. 

 

6.5. Hembygdsundervisning i pedagogiska skrifter 

Jag kommer i det här avsnittet presentera mitt resultat från min undersökning om 

hembygdsundervisning i pedagogiska skrifter. 

 

6.5.1. Svensk Läraretidning och Folkskolan Svensk Lärartidning 1920-
1963 

När jag har läst artiklarna i Svensk Läraretidning och Folkskolan Svensk Lärartidning har jag 

sett tre tydliga ämnen som har dykt upp. Därför har jag inordnat artiklarna under tre rubriker 

beroende på om de handlar om pedagogik, fortbildning eller litteratur.  

6.5.1.1. 1920-talet 

Under 1920-talet förekommer det en mängd artiklar i Svensk Läraretidning om 

hembygdsundervisning. Hur resultat blev kan beskådas i diagrammet nedan.  
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Figur 1. 

Fortbildning är något som är populärt och lärarhandledningsböcker finns det många av. Det 

diskuteras en del kring ämnets pedagogik. Det är både positiva och negativa diskussioner som 

förs om hembygdsundervisningen. 1922 i nummer tio skriver pseudonymen ”Lius” om Lars- 

Gottfrid Sjöholm och Axel Goës och deras lärarhandledningsbok. Artikeln är en stor hyllning 

och så här skriver ”Lius”: 

 

Den innehåller en rikedom av uppslag, råd och anvisningar samt hjälper oss tillrätta med nya och 

värdefulla tekniska hjälpmedel men först och sist ställer den fram för det konkreta exemplet, 

hämtat direkt från arbetet bland barnen och framställt av en som vunnit mästerskap i konsten att 

skildra den svenska skolan.81  

 

Samma år framkommer det även kritik mot ämnet bland annat från lärarkåren och Erik 

Zimmerdahl skriver om ”Oväder” mot hembygdsundervisningen. Han skriver att det 

framkommit kritik mot dels metoden och innehållsurvalet i hembygdsundervisning. Däremot 

verkar alla vara överens om att: 

 

Man får vara glad åt att alla tyckas vara ense om riktigheten av att låta hembygden vara det 

område, från vilket kursinnehållet bör hämtas, man bör vara tacksam för all den hjälp och 

handledning, som den vetenskapliga pedagogiken kan och vill ge beträffande sovringen av det 

rika materialet.82  

 

Folkskoleinspektör Westberg har under sina inspektioner sett positiva resultat och eleverna 

verkar vara intresserade av ämnet. Han poängterar också att man inte får glömma att ”Rom 

                                                
81 Svensk Läraretidning 1922 Nr. 10 
82 Ibid. Nr. 44 
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inte byggdes på en dag”.
83

 Senare under 1925 förs samma diskussioner i nummer 40 och 

pseudonymen ”–a-n” försvarar ämnet och skriver att: 

 

”Humbugskunskapen” och ”pjoskpedagoja” äro arbetsövningarna för dem, som ej förstått barnet 

och ej ha tid eller förmåga att sätta sig in i det utvecklingsskede barnet befinner sig i.84  

6.5.1.2. 1930-talet 

Under 1930-talet minskar antalet artiklar om hembygdsundervisning i början av årtiondet för 

att sedan få vind i seglen igen och ta fart i slutet av decenniet.  
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Figur 2. 

I början av decenniet, 1931, fortsätter diskussionen kring pedagogiken i ämnet. Dr. Karl 

Nordlund bemöter kritiken mot ämnet och skriver om hembygdsundervisningens värde och 

menar att man inte ska skylla på ämnet i sig utan i så fall skolan: 

 

Domen bör då fällas på grundval av en samvetsgrann prövning av, huru skolan i sin görning 

lyckats tillämpa dess grundtankar.85 

 

Svensk Läraretidnings ledare 1938 skriver om det minskade intresset för hembygdsvård men 

menar att hembygdsvård och hembygdsundervisningen fått ett uppsving igen.  

 

För den som följt de kulturella strömningarna i landet, har det stått klart, att hembygdsrörelsen 

efter en tid av stagnation ånyo fått vind i seglen.86  

 

                                                
83 Svensk Läraretidning 1925 Nr. 36 
84 Ibid. Nr. 40 
85 Ibid. 1931 Nr. 7 
86 Ibid. 1938 Nr. 36 
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Antalet artiklar ökar i slutet av 1930-talet och flertalet lärare skriver artiklar om hur de arbetar 

i sina klasser och hyllar ämnet. Andra har åsikter om hur man kan förändra ämnet och Elvira 

Dahlberg menar att det är alltid för mycket fokus på historia och hon skriver 1939 att: 

 

Enligt min uppfattning bör all hembygdsundervisning beröra endast nutida förhållanden.87  

 

Agnes Johansson berättar samma år om sin undervisning och att hembygdsundervisning är 

bra med tanke på att det blir lättare för eleverna när de får något konkret i undervisningen att 

kunna koppla an till. Hon menar dessutom att: 

 

Hembygdskunskap bör löpa som en röd tråd genom alla skolans klasser.88  

6.5.1.3. 1940-talet 

Under 1940-talet pekar trenden neråt för antalet artiklar som skrivs om 

hembygdsundervisning.  
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Figur 3.  

Det fortsätter att publiceras artiklar som handlar om hur lärare lägger upp sin undervisning. 

Ett exempel är Martin Nilsson som 1941 skriver om sin hembygdsundervisning. Han skriver 

varmt om ämnet och menar att: 

 

Vår tids undervisning bygger i högre grad än förut på aktivitet och åskådlighet, och i intet annat 

ämne kan dessa metoder effektueras som i hembygdskunskap.89  

 

                                                
87 Svensk Läraretidning 1939 Nr. 24 
88 Ibid. Nr. 28 
89 Ibid. 1941 Nr. 45 
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1946 skrivs det en ledare om 1940 års skolutredning och där man bland annat diskuterar att 

ämnet nu formellt byter namn från hembygdsundervisning till hembygdskunskap. 

Ledarskribeten skriver att: 

 

Därigenom vill skolutredningen utan tvivel markera, att undervisningen inte får bli endast ett 

förnumstigt ordande i hembygden om litet av varje, utan att den ska ge verkliga kunskaper om 

hembygden, dess natur och arbetsliv samt i viss mån även dess historia.90  

 

Diskussioner kring metodiken i ämnet och ämnet i sig fortsätter och 1947 skriver Holger 

Nilsson en artikel om att hembygdskunskap istället för att vara ett enskilt ämne borde vara en 

princip i varje ämne. Han menar att många nyutexaminerade lärare är förvirrade över all 

kunskap som ska förmedlas. Nilsson skriver även om att hembygdsundervisning ska främja 

geografi, historia, naturkunnighet, modersmål och matematik. Om detta menar han att: 

 

Ovanstående bör vara tillräckligt för att konstatera att hembygdskunskap i folkskolan inte är ett 

ämne utan bör vara en princip i undervisningen.91  

 

Pehr Johnson skriver varmt om ämnet år 1949 och menar att ”hembygdsrörelsen har en stark 

förankring i Sveriges lärarkår”. Han diskuterar vikten av hembygden i skolan och skriver 

avslutningsvis: 

 

Det är till sist kärleken till hemmet och hembygden, som är grundläggande när det gäller att 

skapa en demokratisk fosterlandskärlek.92  

6.5.1.4. 1950-talet 

På 1950-talet blir antalet artiklar ännu mindre och under flera år i följd står det ingenting om 

hembygdsundervisning. 

 

                                                
90 Svensk Läraretidning 1946 Nr.7 
91 Folkskolan Svensk Lärartidning 1947 Mars 
92 Ibid. 1949 Maj 
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Figur 4. 

John Mattsson skriver 1952 en artikel om hans arbete och hur han försöker uppnå målen. Han 

kommer även in på hembygdsundervisningens vara eller icke vara. 

 

På senare tid har dock röster höjts för ett verkligt genomdiskuterande av ämnet. Många lärare 

har funnit det hela alltför orimligt och arbetsamt, förmodligen delvis beroende på de ganska 

otympliga klasser, vi på senare år begåvats med.93  

 

De artiklar som förekommer handlar om arbetssätt och mål i ämnet. Sven Green har en artikel 

i november-december numret 1952 där han diskuterar just detta. 1958 skriver han ytterliggare 

en artikel och poängterar betydelsen av ämnet i dåtidens skola. Det verkar finnas en rädsla hos 

honom att hembygdsundervisning ska bli ett läseboksämne. Följande citat är hämtat från 

samma artikel: 

 

De bärande principerna, som främst Sjöholm byggde lågstadiets orientering på, torde däremot 

inte ytterliggare kunna utvecklas och ge ämnet aktualitet och liv, om hembygdskunskapen skall 

bli ett bundet läs- och arbetsämne bland alla andra sådana i skolan.94  

 

Sista artikeln som skrivs om ämnet i tidningen Folkskolan Svensk Lärartidning är av Birger 

Mejrud. Denne skriver om hur han arbetar arbetsövningar och ger exempel på hur man gör en 

lantgård. Detaljerade beskrivningar om hur man skapar boningshus, ladugård, djur, loge, 

blommor, grästuvor, staket och inhägnad till grisarna finns med.
95

 

6.5.1.5. 1960-talet 

Tidningen Folkskolan Svensk Lärartidning upphör 1963 och där avslutar det sista 

diagrammet. Under de fyra sista året nämns ingenting om pedagogik och fortbildning. 

                                                
93 Folkskolan Svensk Lärartidning 1952 Mars  
94 Ibid. 1958 Nr.2 
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Däremot skönlitteratur, facklitteratur och lärarhandledningar i hembygdsundervisning finns 

det mycket om. Femtiofem titlar på böcker nämns under de fyra sista åren i de två artiklar 

som finns. I den ena artikeln nämns 48 stycken av de titlarna och de handlar skönlitteratur och 

facklitteratur som är relevant för ämnet
96
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7. RESULTATDISKUSSION 

Jag kommer i detta avsnitt att presentera mina slutsatser utifrån mitt resultat. 

7.1. Hembygdsundervisning som ett aktiverande ämne 

Det var tydligt att eleven skulle vara aktiv och i centrum i hembygdsundervisningen. I 

lärarhandledningarna och läroplanerna förespråkades det en elevaktiv undervisning. Elevernas 

iakttagelser från studieutflykterna skulle ligga till grund för deras arbete som bestod av 

exempelvis teckning, modellering och klippning. Hembygdsundervisningen verkade vara 

mycket influerad av John Deweys tankar om ”learning by doing”.
97

 Tysken George 

Kerschensteiner och holländaren Jan Ligthart proklamerade budskapet om en arbetsskola i 

Sverige. John Dewey verkade ha inspirerats ganska rejält Kerschensteiner.
98

 Man ville skapa 

en social fostran i skolan fostran till samhörighet över klassgränser och nationens.
99

 Dewey 

ansåg också att i det demokratiska samhället var det viktigt att utbildningen gav den grund för 

de demokratiska rättigheterna skulle praktiseras.
100

 Någonting som överensstämmer med den 

demokratisering som skedde i landet vid den här tidpunkten.
 101

 Arbetsskolan och 

aktivitetspedagogiken skulle vara nyckeln till allt kunskapsinhämtande. Teckning och 

modellering skulle kräva noggranna iakttagelser av barnen vilket skulle ge eleverna 

kunskaper.
102

 Hembygdsundervisningens intåg skulle kunna vara ett led i den praktiska 

omläggningen av folkskolan då man ville aktivera eleverna och skapa en arbetsskola.
103

 

 

I den sista studerade läroplanen, Lgr69, förändrades tankarna om det aktiva barnet. 

Iakttagelser kan användas ibland och om man nu gav sig av på studieutflykter skulle eleverna 

få med sig stenciler med frågor de kunde besvara till skillnad från tidigare läroplaner där 

iakttagelserna och studieutflykterna skulle vara en utgångspunkt i undervisningen för att de 

sedan skulle kunna återskapa något utifrån elevernas egna iakttagelser.   

 

Det skedde en förändring över tiden gällande arbetsövningarna. Arbetsövningarna kunde 

utföras i grupp enligt Undervisningsplanen 1955. I Studieplan i Hembygdskunskap började det 

förekomma förslag på att använda böcker i större utsträckning. Det tillkom arbetsövningar i 
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Lgr69 som fria dialoger och dramatisering. I Undervisningsplanen 1919 nämndes 

arbetsövningar som stickläggning och vikning men dessa nämns däremot inte i 

Undervisningsplanen 1955, Lgr62 och Lgr69. De kan däremot ha inordnats under rubriken 

slöjd som kunde förekomma i ämnet. En tänkbar teori är att de blivit omoderna och inte 

längre lockade eller användes av ungdomen och därför fick ta steget tillbaka. Hjälpmedel 

tillkom till ämnet som skolradio, ljusbilder och läseböcker. Dessa hjälpmedel är någonting 

som skulle kunna ha lett till att undervisningen på något sätt förändrades eller förblev kvar i 

klassrummet istället för att gå ut i naturen. Eleven blev således mer passiv gentemot tidigare i 

de senare läroplanerna jämfört med Undervisningsplanen 1919. Man verkade vilja göra 

hembygdsundervisning till ett mer teoretiskt ämne med fasta kunskaper vilket går emot den 

ursprungliga tanken om ämnet. Någonting man kan koppla till Englund som menade att 

skolans roll förändrades till att vara en marknad.
104

 Där utbildningsteknologin blev ett sätt att 

producera snabb arbetskraft med hjälp av behaviorismen.
 105

 Således förändrades den svenska 

skolpedagogiken från aktivitetspedagogik till behavioristisk vilket kan förklara de minskade 

elevaktiva inslagen. Därför att behaviorismen ser läraren som aktiv och eleven som passiv i 

inlärningsprocessen.
106

  

7.2. Hembygdsundervisning som fostransmedel 

Utifrån resultatet har hembygdsundervisning varit ett ämne som fungerat som ett 

fostransmedel. I de tre lärarhandledningsböckerna togs det upp om hur läraren skulle arbeta 

för att eleverna skulle agera rätt i olika situationer. Det handlade exempelvis om 

trafikundervisning, bordsskick, artighet och hur man agerade när man skulle åka 

kollektivtrafik. I den boken som utkom sist, Studieplan i Hembygdskunskap, skulle även 

läraren undervisa eleverna i ekonomisk sparsamhet. I de läroplanerna som har studerats 

framkom det i Undervisningsplanen 1919 inte så mycket om just fostran. Däremot i 

lärarhandledningsböckerna Handledning vid undervisningen i Hembygdskunskap och Plan för 

Hembygdsundervisningen under de tre första skolåren som baseras på Undervisningsplanen 

1919 fanns det mycket mer skrivit om just att lära eleverna om vad som är rätt eller fel 

beteende. Tomas Englund menade att i Undervisningsplanen 1919 låg fokus på förberedelse 

för det praktiska och sociala livet.
107

 Det är någonting som skulle kunna förklara varför 

hembygdsundervisning blev ett fostransämne. Katekesundervisningens avskaffande och 
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 44 

kristendomsundervisningens försvagade position i läroplanen kan också ha lett till att 

hembygdsundervisning blev ett fostransämne. Därför att man fortfarande behövde fostra 

ungdomen men nu utan religiösa inslag. I Undervisningsplanen 1955, Lgr62 och Lgr69 hade 

hembygdsundervisningen som fostransmedel en ökad och mycket mer uttalad roll. Eleverna 

skulle få social fostran, ekonomisk fostran och hälsofostran enligt Undervisningsplanen 1955. 

Någonting som kan ligga till grund för den demokratisk fostran som de svenska skolorna 

skulle arbeta för.
108

 Tomas Englund skrev att efter andra världskriget var 

demokratifostranskravet det som var det viktigaste i skolan.
 109

 Vilket 

hembygdsundervisningen tydligt speglade då den sociala fostran utgjorde en del av ämnet. I 

de högre årskurserna skulle samhällskunskap ta vid där hembygdsundervisningen slutade. De 

båda ämnen utgjorde en del av medborgarbildningen. 110 

7.3. Tradition och modernitet 

Hembygdsundervisning har varit ett ämne som har belyst historiska minnen och sägner från 

hembygden samt högtider. I Undervisningsplanen 1919 utgick man från hembygden och 

belyste det mesta som fanns där. Som exempel på vad man tog upp fanns industrier, 

samfärdsmedel och hemmet. Lärarhandledningsböckerna Handledning vid undervisningen i 

Hembygdskunskap och Plan för Hembygdsundervisningen under de tre första skolåren lyfte 

fram jordbrukstraditioner och äldre byggnadstekniker. Tyngdpunkten låg på det historiska 

innehållet. Nya tekniska företeelser som glödlampan, velocipeden, flygplanet m.m. lyfts fram. 

Jonas Hallström skrev att de tekniska inslagen skulle kunna bero på att man under de första 

decennierna av 1900- talet såg en stadig industriell tillväxt i samhället vilket ledde till 

åtföljande teknologifiering av stora delar av samhället, inklusive skolan. Undervisningsplanen 

1919 innehöll ett stort tekniskt innehåll, jämfört med tidigare läroplaner, vilket speglade de 

rådande samhällsförändringarna.
111

 Skulle Sverige bli ett modernt industrisamhälle måste 

nationen sättas främst om man skulle kunna mobilisera resurser för att lyckas.
112

 

Urbaniseringen och industrialiseringen tog fart i Sverige i början av 1900-talet.
 113

 Dewey 

påpekade även vikten av teknologins betydelse i det demokratiska samhället.
114

 Vilket måste 

ha lett till att det ställdes andra krav på medborgarna angående den nya tekniken. I 

Undervisningsplanen 1955 lades fokus på samhället och dess förmåner. Eleverna ska lära sig 
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om fri skolskjuts, fria läroböcker, polis, brandkår, tandvård och hälsovård. Den ekonomiska 

undervisningen skulle finnas med i ämnet. Detta var någonting som framgick väldigt tydligt i 

Studieplan i Hembygdskunskap som baseras på Undervisningsplanen 1955. Högtider och 

festdagar fanns också med i läroplanen och i lärarhandledningsboken. Innehållet i 

undervisningen har flyttats fram i tiden och tyngdpunkten låg nu på det som var aktuellt i 

samhället vid den tidpunkten.  

 

I Lgr62 utökades högtiderna i undervisningen och innefattade nu även FN-dagen, Svenska 

Flaggans dag och Nordens Dag. Eleverna skulle lära sig om svensk forntidshistoria, 

hembygden förr och nu samt historiska minnen och sägner. Den samhälleliga orienteringen i 

undervisningen var en viktig del. Samma innehåll har Lgr69 men den har också arbetsområde 

om rymden och tekniska företeelser på grund dess betydelse i samhället. Undervisningen 

skulle också bedrivas på ett sådant sätt som motverkar traditionella föreställningar om 

könsroller.  

 

Således har hembygdsundervisningen varit ett ämne som förankrat sitt innehåll i hembygdens 

historia och högtider. I Undervisningsplanen 1955 blev det historiska innehållet färre för att 

sedan bli större i Lgr62 och Lgr69. Undervisningen har anpassats efter samhällsförändringar 

av det modernare slaget. Välfärdens utbyggnad och hur välfärdssamhället fungerade blev ett 

inslag i undervisningen. Precis som de tekniska företeelserna som utgjorde en del av ämnet. I 

Lgr69 fanns även rymden med som arbetsområde vilket tydligt påvisar hur modernitet kan ta 

sig ända in i klassrummet. Läraren skulle även bedriva en undervisning som motverkade 

föreställningar om traditionella könsroller. Någonting som är mycket intressant med tanke på 

att i Lgr62 var hemsysslor en del i undervisningen och det kunde bedrivas med lekkök, 

skötsel av plantering och växter. Detta har tagits bort i Lgr69 och skulle kunna ses som ett 

resultat av undervisningen skulle motverka föreställningar om traditionella könsroller. 

7.4. Hembygden och omvärlden 

I alla tre lärarhandledningsböckerna, Undervisningsplanen 1919 och Undervisningsplanen 

1955 låg undervisningens fokus på hembygden. Hembygden målades upp som en idyllisk 

plats och omvärlden skulle tas upp när det var lämpligt och den skulle då framställas som 

exotisk. Först i Lgr62 förändrades detta och läraren skulle skapa en internationell förståelse 

och lära eleverna att förstå plikterna mot deras medmänniskor. I Lgr69 hände någonting med 

ämnet. Undervisningen bedrevs i hembygden men nu var begreppet hembygd utbytt i vissa 
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sammanhang mot närsamhället och hemtrakt. Läraren skulle undervisa om andra kulturers 

levnadssätt och den internationella förståelsen med FN-tanken skulle belysas i klassrummet. 

Att begreppet hembygd byts ut mot närsamhället och hemtrakt är någonting jag personligen 

skulle vilja koppla till en ökad globalisering och migration till Sverige. Således att det ledde 

till att färre människor har svårare att identifiera sig med hembygden.  

 

7.5. Hyllningar och oväder 

I folkundervisningskommitténs betänkande från 1912 förväntade de sig en kritik och ett 

motstånd inför det nya ämnet hembygdsundervisning.
 115

 Det blev också ett motstånd inför 

ämnet och en rädsla för speciellt undervisningssättet. ”Pedagoja” var vad det var menade 

många. De var rädda för att den fasta kunskapen skulle försvinna från folkskolan.
116

 Hur som 

helst infördes ämnet, men kritiken verkar ha fortsatt. Den största kritiken ansågs ha varit från 

människor som hade lite kontakt med folkskolan.
117

 Men hur såg det då ut från den egna 

lärarkåren? I Svensk Läraretidning och Folkskolan Svensk Lärartidning framgick det att det 

finns en kritik mot arbetssättet. Många lärare försvarade ämnet och gav tydliga och konkreta 

exempel på hur de gick tillväga för att nå målen. Trots att en del skribenter hävdade att 

”hembygdsrörelsen har en stark förankring i Sveriges lärarkår” framkom det en stark kritik 

mot ämnet. Bland annat Holger Nilsson 1947 som menade att många nyutexaminerade lärare 

var förvirrade över all kunskap som skulle förmedlas
118

. Förvirringen kring innehållet och hur 

det skulle läras ut skulle kunna vara en förklaring till varför det finns en så pass stor mängd av 

artiklar i Svensk Läraretidning och Folkskolan Svensk Lärartidning om 

lärarhandledningsböcker och fortbildningskurser. En lärare uttryckte sin oro över att ämnet 

riskerade att bli ett läseboksämne.
119

 Läroböcker och läseböcker var någonting som börjar 

förekomma flitigt i Folkskolan Svensk Lärartidning. I en av artiklarna under 1960-talet 

förekom hela 48 titlar om förslag på böcker i hembygdskunskap inom både facklitteratur och 

skönlitteratur genren.
120

 Detta skulle kunna ses som ett resultat på att försöka styra 

undervisningen mot en mer samlad och enhetlig, samt att underlätta för läraren i dess arbete. 

Undervisningsplanen 1919 fick kritik för att vara vag och vittsyftande i upplägget vilket ledde 
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fram till att Undervisningsplanen 1955 var mer detaljerad och avgränsad.
121

 Någonting som 

ytterliggare ger grund för teorierna om att hembygdsundervisning blev mer ett centraliserat 

och styrt ämne. Undervisningsplanen 1955, Lgr62 och Lgr69 var alla mycket mer detaljerade 

gällande undervisningsinnehållet gentemot Undervisningsplanen 1919.  Det verkade också ha 

förelegat en diskussion kring ämnet och vilka kunskaper man tillägnade sig och att detta legat 

till grund för ämnets byte av namn från hembygdsundervisning till hembygdskunskap. I 

Svensk Läraretidning stod det att genom namnbytet ville man försäkra sig om att 

undervisningen skulle ge verkliga kunskaper i ämnet.
122

 Vilket påvisar att det fanns en kritik 

eller diskussion av något slag om vilka kunskaper eleverna tillägnade sig i ämnet. I Svensk 

Läraretidning skrev Elvira Dahlberg att hon tyckte det var alldeles för mycket historia i 

hembygdsundervisning och att ämnet endast skulle beröra nutida förhållanden.
123

  Således har 

det funnits en kritik mot ämnet från lärarkåren gällande hembygdsundervisningens arbetssätt 

och dess innehåll. 

7.6. Hembygdsundervisning och svensk nationalism 

Det är tydligt att hembygdsundervisningen hade sin grund i en svensk nationalism. Man ville 

skapa en nationell instinkt och fosterlandskärlek. Människor emigrerade och för att komma 

igång med industrialiseringen behövdes arbetskraft.
124

 Det var således ett omfattande politiskt 

försök till att skapa fosterlandskärlek hos den svenska befolkningen. Hembygden hade en 

tydlig del i främjandet av svensk nationalism, i synnerhet för att skapa en nationell identitet på 

en lokal nivå.
125

 Hembygdsrörelsens utbredning i Sverige kom till sist in i skolan. För att 

kunna sprida dessa nationalistiska tankar blev folkskolan en viktig del i processen.
126

 På det 

svenska allmänna folkskollärarmötet 1908 och det tionde nordiska skolmötet 1910 var det 

väldigt tydligt att lärarkåren i Sverige ville vara en del och bidra till skapandet av en 

fosterlandskärlek. N. O. Bruce verkade vara frontspetsen i strävandet efter 

hembygdsundervisning. Nationen skulle väcka fosterlandskärlek hos varje medborgare. Bruce 

menade att skolan som nationens tjänarinna skulle främja det fosterländska syftet och att hem 

och hembygd på grund av det skälet borde vara en del av undervisningen.
127

  Hembygden 

skulle fungera som en lokal nivå för att sedan kunna blicka ut över det stora landet och älska 

det på samma sätt. Fransson skriver att ”Hembygden var det lilla hemmet, nationen det stora: 
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”Fosterlandet i smått är hembygden”.”
128

 I Plan för Hembygdsundervisningen under de tre 

första skolåren framgick det väldigt tydligt att läraren skulle arbeta med begreppen 

hembygden och fosterlandet och att dessa skulle värdesättas och älskas. Det blir nästan 

övertydligt när eleverna fick lära sig ord som hemlängtan, hemresa, hemfärd med mera för att 

avsluta arbetsområdet med att teckna en bild av Sveriges flagga.  

 

Hembygdsundervisningen förändrades sedan och det framgick inte lika tydligt längre om 

vikten av att älska landet. Nationalismen verkade ha skiftat form och en skribent i Folkskolan 

Svensk Lärartidning skrev 1949 om vikten av att skapa ”demokratisk fosterlandskärlek”.
129

 

Ett citat som tydligt synliggör denna förändring. Englund menade att i folkskolan före 1919 

låg fokus på Gud och fosterlandet som var de överordnade värdena. Det förändrades efter 

hand och efter andra världskriget var det demokratifostranskravet som var det överordnade 

målet.
130

 Men utifrån det studerade materialet fanns tanken om fosterlandet som överordnat 

värde fortfarande kvar i Undervisningsplanen 1919. Det framgick tydligt när riksdagsledamot 

Herr Almkvist menade att den nya Undervisningsplanen 1919 skulle leda till 

fosterlandskärlek. 131 Denna tanke fanns kvar fram till Undervisningsplanen 1955. I Kungliga 

Majestäts proposition 1950 nummer 70 stod det att eleverna skulle få en demokratisk fostran i 

den svenska skolan.
132

 Det är någonting som skulle kunna ha bidragit till den minskade 

nationalismen i hembygdsundervisning.  I Undervisningsplanen 1955, Lgr62 och Lgr69 skulle 

eleverna börja få lära sig om anordningar för välfärd och skydd i samhället. Fransson skrev att 

hembygdsbegreppet ersattes av folkhemstanken i Sverige och detta skulle kunna vara ett 

tecken på något dylikt.
133

 Hembygdsrörelsens stagnation kan också ha påverkat eller vara ett 

resultat av en minskad nationalism i Sverige. En ledarskribent i Svensk Läraretidning skrev 

att hembygdsrörelsen, efter en tids stagnation, fått vind i seglen igen.
134

 Antalet artiklar inom 

det pedagogiska området ökade mot slutet av 1930-talet för att sedan under 1940- och 50- 

talet åter avtaga. Under 1960-talet skrevs inga artiklar alls inom det pedagogiska området. I 

Lgr69 bytte man emellanåt ut hembygdsbegreppet mot hemtrakt och närsamhälle. Någonting 

som ytterliggare kan vara ett resultat utav hembygdsrörelsens minskade popularitet samt en 

minskad eller förändrad nationalism. Globaliseringen skulle kunna ligga bakom detta. Där 
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man har världen som utgångspunkt och därefter länder, samhällen och närsamhällen. Hur lätt 

är det att försöka ha en fokus på hembygden i ett postmodernistiskt samhälle där begrepp som 

förändring och utveckling är ett nyckelord? Däremot är det intressant för att ordet hem 

förknippas oftast med en positiv betydelse. Ord som exempelvis hembakad, hemkär, 

hemlängtan och hemlandstoner är ord som förknippas med positiva värderingar. Det är 

någonting som skulle kunna ha sin härkomst ifrån av vår dyrkan av hemmet och hembygden.  

 

7.7. Förslag till vidare forskning 

Det finns väldigt lite forskningsunderlag om hembygdsundervisning. Således hade det varit av 

intresse att någon fortsatte forska om ämnet för att dels bygga vidare på min forskning eller 

komma fram med nytt resultat. Ett exempel på någonting man kan forska om i 

hembygdsundervisning är huruvida evolutionen och Darwins teorier har påverkat och format 

ämnet. 
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