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1. Inledning 
 
Som student vid lärarutbildningen i Linköping har jag under de senaste åren spenderat en stor del av 

min tid antingen i skolans värld eller på universitetet läsandes om densamma. I förberedelsestadiet 

inför mitt yrke ska jag fyllas till bredden av kunskap om kunskap, om inhämtning av kunskaps och 

om de bästa sätten att undervisa på. Under denna tid har jag dock aldrig riktigt fått klart för mig 

vilken plats denna kunskap egentligen har i skolan eller hur medvetna lärarna är om dess betydelse 

för elevernas lärande.  

 

Källan till kunskap har för mig alltid varit läroböckerna som har varit en stor del av min egen 

skolgång från dess att jag började i första klass. Därför såg jag dem som en självklar utgångspunkt i 

mitt sökande efter den syn på kunskap som förmedlas i skolan och som en grund till min förståelse 

av de sätt som undervisning sker på. Under en lång tid har läraren och läroboken varit grundläggande 

i skolans värld och även om undervisningen har skiljt sig åt genom århundradena finns ändå den 

första tanken kvar; att förmedla fakta om dåtid, nutid och framtid och ge en förståelse för samhällets 

utveckling till de kunskapstörstande eleverna. 

 

Den här uppsatsen utgår därför från läroböcker för att undersöka den syn på kunskap som är och har 

varit verksam i skolan under det senaste seklet. Uppsatsen är en utvecklad studie av den som 

påbörjades i den c-uppsats i historia vid namn ”Landsfadern Gustav Vasa” som jag skrev 

höstterminen 2007. Det vetenskapsteoretiska utgångsläget som introducerades där innebär att 

teoretiska aspekter på kunskaper diskuteras med hjälp av konkreta exempel ur läroböckerna. 

Förhoppningsvis leder arbetet till att jag kan finna en större förståelse för hur kunskap förmedlas och 

hur jag på bästa sätt kan arbeta med dem i min kommande undervisning. En insikt om huruvida 

bilden av smålänningar som ”ett styvsint och krigiskt släkte” ska mötas med blind tilltro eller med 

reflektion och diskussion. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

2. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med uppsatsen är att studera om, och i så fall hur och varför, synen på kunskap och 

kunskapsförmedling i läroböcker har förändrats. Detta genomförs dels med hjälp av en över tid 

jämförande textanalys mellan läroböcker i historia från två olika tidsperioder dels genom en studie av 

lärares användning av och attityd till läroböcker i allmänhet.  

 

Den första delen av uppsatsen undersöker två grupper av läroböcker i historia och hur de förmedlar 

värderingar, huvudsakligt tema och perspektiv för att visa hur dessa faktorer har påverkat 

historieämnet och hur synen på ämnet eventuellt har förändrats.  

 

Till denna del används följande frågeställningar: 
 
• Skiljer sig läroböckernas övergripande syfte mellan de två grupperna med läroböcker? 

• Gäller eventuella skillnader även för förmedling av värderingar, huvudsakligt tema och 

perspektiv? 

• Har synen på kunskap och hur den ska förmedlas i historieämnet förändrats mellan de två 

tidsperioderna? 

 

Den andra delen i undersökningen studerar den attityd fyra lärare har till läroböcker. Med hjälp av 

djupenkäter undersöks hur dessa lärare använder sig, eller inte använder sig, av läroböckerna, i vilket 

syfte och hur de ser på användningen av läroböcker och läromedel. Denna del jämförs sedan med den 

textanalytiska undersökningen och diskuteras utifrån frågor såsom huruvida synen på kunskap har 

förändrats under de senaste cirka 150 åren. 

 

Till denna del används följande frågeställningar: 
 
• Skiljer sig användningen av läroböckerna mellan lärarna och i så fall hur och varför?  

• Vilken betydelse har läroboken för lärarnas arbete? 

• Går det att se någon övergripande förändring i attityd till läroböcker i jämförelsen mellan 

kunskapsförmedling och lärares inställning? 
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3. Disposition 
 
Uppsatsen är indelad i fem större avsnitt: material och urval, metod, teori, bakgrund samt 

undersökning. Den här studien är i grunden uppbyggd av vissa avsnitt från ”Landsfadern Gustav 

Vasa” vilket bland annat omfattar den lathund som presenteras i metodavsnittet och som ligger till 

grund för textanalysen samt det material som behandlar den första gruppen läromedel. De delar som 

är unika för denna studie är den enkät som förklaras i metodavsnittet och som används i 

attitydstudien samt det material som behandlar den andra gruppen läromedel. 

 

Uppsatsens teoriavsnitt är delat i två delar där den första skildrar den kunskapsteori som ligger till 

grund för diskussionen. Den andra delen redogör för den tidigare forskning som gjorts dels om 

läroböcker och även om lärares attityd till läromedel. 

 

Undersökningen är i sin tur också delad i två avsnitt: en jämförande textanalys och en attitydstudie. 

Här har den del av materialet som behandlar den första gruppen läroböcker förts in från 

”Landsfadern Gustav Vasa” och utvecklas i denna studie. De två delarna i undersökningen jämförs 

sedan och diskuteras utifrån de frågeställningar som presenteras i syftet. 

 

4. Material 

4.1 Läroböcker 
 

Undersökningen av läroböckerna är kvalitativ och jämförande till sin karaktär. Den omfattar sex 

stycken läroböcker i historia, tre från tiden runt sekelskiftet 1900 och tre från runt sekelskiftet 2000. 

Den jämförande studien ligger sedan som grund till diskussionen om huruvida synen på kunskap och 

förmedlingen av dem förändrats under det här sekelskiftet. 

 

Undersökningen av kunskapsförmedlingens förändring över tid kommer att ske med hjälp av analys 

av textutdrag, textrelaterade uppgifter och förord, efter en lathund som utarbetats och som kommer 

presenteras utförligt i metodavsnittet. Valet av textutdrag är gjort efter böckernas upplägg, alltså den 

tid och de ämnen som de omfattar, och handlar om Gustav I. De textrelaterade uppgifter som använts 

i undersökningen är främst sammanfattningar och frågor som på något sätt hör samman med det 

valda textutdraget.  
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4.1.1 Val av textutdrag 
 
Att jag valde att använda Gustav I och hans historia som textutdrag ur läroböcker beror främst på att 

denne kung är en stor del av svensk historieskrivning och finns omnämnd i alla läroböcker i svensk 

historia. Dock skiljer åsikterna om och skildringen av Gustav Vasa sig från varandra genom 

århundradena och kan därmed i sig ge en bild av den syn på kunskap och fakta, nationen och 

människor som läroboken söker förmedla.  

 

Genom massiv propaganda, men även genom förföljelser av kritikerna, formade Gustav Vasa under 

sin livstid en bild av sig själv som en stor kung. Lars-Olof Larsson skriver i ”Gustav Vasa – 

landsfader eller tyrann?” bland annat om Per Brahes roll i att upprätthålla denna bild av landsfadern 

och riksståthållaren. Han skriver också om efterföljande historikers vilja att använda Per Brahes text 

som utgångspunkt och anse den korrekt när Brahe ur en mer kritisk synpunkt kan ses som mycket 

subjektiv och som en man som handlade endast i eget intresse.1  

 

Gustav Vasas negativa sidor har genom åren tonats ner, först av honom själv genom utrensning av 

oppositionen men även senare genom exempelvis att det negativa har skyllts på ett häftigt humör. 

Detta ansåg bara göra Gustav I till den mer dynamisk karaktär.2 Den vetenskapliga debatten kring 

Gustav Vasas liv och leverne är ständigt aktiv och Larsson betonar i sitt förord vikten av att i dagens 

samhälle ha ett kritiskt öga till Gustav Vasa och inte bara se honom som ”en frejdad frihetshjälte, 

nationens grundläggare och vördad landsfader”.3  

 

Benämningen av kungen i textutdragen skiljer sig mellan böckerna, därför har jag för att vara 

konsekvent valt att i undersökningen skriva antingen Gustav Vasa eller Gustav I och endast använda 

författarnas benämning på kungen när de citeras. 

 

4.1.2 Val av läroböcker från sekelskiftet 1900 
 
Som materialresurs till den första gruppen böcker, som undersöks i ”Landsfadern Gustav Vasa” har 

jag använt Skolmuseet i Norrköping. Museet har en stor samling av läroböcker och andra läromedel 

samt även av annat som hör skolans värld till. Materialet är också tillgängligt för lån. Eftersom 

materialet är så pass omfattande krävs en avgränsning i tid för att göra det mer lätthanterligt. De 
 

1 Larsson, Lars-Olof, Gustav Vasa – landsfader eller tyrann?(Stockholm, 2002), s.351 
2 Ibid., s.352-353 
3 Ibid., s.7-9 
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tidsperioder jag valde för de första böckerna var runt 1875, 1900 och 1925 vilket efter 

materialinsamlandet hade resulterat i böcker i svensk historia för folkskolan från 1870, 1902 och 

1927. 

 

Dessa årtal valdes av ett flertal anledningar. Jag sökte en relativt stor tidsskillnad mellan den första 

och sista läroboken, därav tidsdifferensen på 50 år, och även en historisk period där stora 

förändringar hade skett i samhället, exempelvis socialt och kulturellt. Anledningen till valet av en 

historisk period runt 1875 är på grund av att det efter 1850 skedde en rad händelser som starkt 

förändrade det gamla samhället, såsom ökade rättigheter för handel och produktion samt förändrade 

medborgerliga rättigheter. Det är även ungefär 30 år efter att folkskolestadgan infördes, vilket 

innebar en mer etablerad och utvecklad skola, och också åtta år innan den första normalplanen för 

folkskolan skapades.  

 

Det valda året från runt 1925 är en del av den nya världen efter första världskriget som följde en tid 

där imperier gått under och en hel världsbild hade fått revideras. I Sverige hade även allmän rösträtt 

införts och en första folkomröstning ägt rum. Normalplanen för folkskolan ersattes 1919 av en 

undervisningsplan. Året runt sekelskiftet är valt för att ett sådan stort ögonblick inte kan passera 

obemärkt i samhället, samt för att ge en överblick av den period som befinner sig mitt emellan slutet 

av 1800-talet och början av 1900-talet.  

 

4.1.3 Presentation av läroböckerna och dess författare 
 
Den första boken i den första gruppen av läroböcker är den sjunde upplagan från 1870 av Försök till 

lärobok i Swensk historia för Folkskolor och Nybegynnare som gavs ut första gången 1862. Boken är 

skriven av C. Georg Starbäck (1828-1885), en man som nådde sin största framgång i livet genom 

karriären som författare av noveller och romaner ofta med historisk fiktion som huvudtema. Starbäck 

arbetade som lärare på en skola med nya liberala idéer där en nyttig syn på kunskap stod i centrum, 

och vid sidan av den tjänsten även som förläggare4.  

 

Läroboken är skriven i gotiskt typsnitt och saknar innehållsförteckning. Boken är indelad i tre större 

kapitel: Sagoåldern, Medeltiden och Nyare tiden och sträcker sig fram till Karl XV (1826-1872) och 

omfattar 97 sidor. De större kapitlen delas in i ett antal mindre delar och vissa av dem avslutas med 

 
4 Karlsson, Åsa ed., Svenskt biografiskt lexikon, häfte 161 (Stockholm, 2007), s.152-153 
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en översikt av den behandlade tidsperioden. Kapitlet ”Sagoåldern” består främst av berättelser om 

tiden fram till medeltiden och kristnandet av Norden såsom ”Sagan om Olof Skötkonung” och 

därmed inte av upprepad historisk fakta som de senare kapitlen gör. 

 

Den andra läroboken, och räknas som ett av våra största läromedel i historia, skrevs av C.T. Odhner, 

som under sitt liv bland annat arbetade som riksantikvarie och inom många kommittéer för 

granskning av läromedel och skolväsendet. Målet för Odhners historieämne var sammanhanget och 

kunskapen om folk och samhälle, samt en kristlig och fosterländsk hållning och uppfattning om 

världen5.  

 

Den första upplagan av Lärobok i fäderneslandets historia kom 1872, av versionen som är bearbetad 

för folkskolan. Den upplaga som är kommer användas i den här undersökningen är den sextonde från 

1902 som omfattar 120 sidor och därmed i jämförelse med första upplagan är utökad med tio sidor 

enligt det författaren själv skriver i förordet. Innehållsförteckningen visar att boken är indelad i tre 

större kapitel där ”Nyare tiden” tydligt dominerar och tar upp större delen av boken, från sidan 34 

och framåt, och sträcker sig fram till 1897 och Oscar II:s tjugofemte regeringsår. Trots att 

läroböckerna användes i många generationer mötte de inte bara medhåll utan kallades ofta 

konventionella och kritiken riktade sig främst mot det alltför abstrakta akademiska tänkandet och den 

politiska historiens dominans6. 

 

Carl Grimbergs (1875-1941) Sveriges historia för folkskolan är den tredje och sista läroboken som 

används i undersökningen. Boken består av två delar där den första, i en åttonde upplaga, omfattar 

tiden till Karl XII:s död och den andra delen, i en nionde upplaga, består av tiden från Karl XII:s död 

till ”våra dagar” och avslutas med en kortfattad kommentar om första världskriget. Totalt är boken 

352 sidor, saknar innehållsförteckning för båda delarna och varje del avslutas med en repetitionskurs 

med frågor relaterade till innehållet. Grimberg ville utveckla nya idéer för undervisningen i historia 

och göra den fängslande och rolig, intresseväckande och konkret och ge en förståelse för de 

historiska händelser och aktörer som för samhället framåt.7  

 

Hans lärobok för realskolan publicerades mellan 1905 och 1910, en period då samhället präglades av 

stora förändringar och nationalism, och under samma tid gav han även ut ”Sveriges historia för 

folkskolan”, en av de läroböcker som behandlas i denna uppsats och som under författarens livstid 
 

5 Nilzén, Göran ed., Svenskt biografiskt lexikon, band 28 (Stockholm, 1994), s.70-71 
6 Ibid., s.71-72 
7 Torbacke, Jarl, Carl Grimberg – ett underbart öde? (Göteborg, 1993), s. 75-77 
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gavs ut i elva upplagor.8 Läroboken för folkskolan mötte god kritik av exempelvis Svensk 

Läraretidning som berömde dess narrativa stil och den sortens framställning som tydde på att 

författaren var en van undervisare och pedagog.9 Efter Grimbergs död mötte hans böcker snabbt 

motgång vilken motiverades av att utvecklingen inom skolans värld var i behov av förändring. Men 

trots detta har Grimberg spelat en stor roll för den historiska förståelsen för många generationer 

skolbarn och allmänhet.10 

 

4.1.5 Val av läroböcker från sekelskiftet 2000  
 
Som materialresurs till den andra gruppen läroböcker har Humanistisk-samhällsvetenskapliga 

biblioteket vid Linköpings universitet använts. Biblioteket har en stor samling läroböcker av senare 

datum i alla ämnen och även ett fåtal äldre samt mycket övrigt material som kan användas som 

komplement till läroböcker, exempelvis lärarhandledningar. Urvalets fokus till den här gruppen 

läroböcker låg främst i att välja böcker som omfattar både A- och B-kurs och som används i dagens 

undervisning. Fokus låg alltså inte på vilka årtal böckerna skrevs vilket var det kriterium som främst 

användes till den förra gruppen. 

 

Anledningen till att dessa urvalskriterier användes var för att de böcker som valdes skulle täckta en 

så stor del av gymnasieskolans kurser som möjligt, detta för att kunna jämföra på bästa sätt den 

helhetssyn på historia som förmedlas i läroböckerna, dels för att genom att undersöka läroböcker som 

används i dagens undervisning få en bild av hur kunskap och synen på historia förmedlas idag i 

skolan. Urvalet resulterade i två böcker som omfattar gymnasieskolans A- och B-kurs samt en som 

endast omfattar A-kursen. Detta på grund av tillgång på material. 

 

Eftersom läroböckerna idag skrivs av ett flertal samarbetande författare, istället för av en välkänd 

forskare som i den tidigare gruppen, och det är svårare att hitta information om dem separat valde jag 

att i denna materialdel inte skriva om varken författarna eller det förlag som boken getts ut på. 

Istället låter jag dem komma till tals i undersökningsdelen genom sitt förord till böckerna. 

 

 

 
8 Torbacke (1993), s.94 
9 Ibid., s.93 
10 Ibid., s.263-264 
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4.1.6 Presentation av läroböckerna, dess författare och förlag 
 
Den första boken i den andra gruppen av läroböcker heter Epos A och B och gavs ut i sin första 

upplaga 1996. Boken som används i denna undersökning är den tredje upplagan från 2003 och 

författarna skriver i förordet11 om de förändringar som skett. Främst ligger förändringen i de två sista 

kapitlen: ”Kriser och omprövningar” samt ”En ny världsordning” som har reviderats för att vara 

aktuella. Boken är skriven av Robert Sandberg, Per-Arne Karlsson, Karl Molin, Ann-Sofie Ohlander 

och ges ut av bokförlaget Almqvist & Wiksell men förmedlas av läromedelsföretaget Liber.  

 

Bokens är 598 sidor lång varav 584 sidor behandlar den historiska tiden och resten är förord, 

innehållsförteckning och noter. Dessa sidor omfattar på ett kronologiskt sätt hela historien från 

forntid till nutid och boken slutar vid konflikten i Mellanöstern och hotet från terrorismen. Under de 

större kapitlen finns delkapitel som är mer tematiskt uppbyggda ex. ”Europa på gränsen mellan 

gammalt och nytt” och ”Från högkonjunktur till kris” och behandlar därmed specifika ämnen 

tillsammans med övergripande historia. 

 

Läromedelsserien består av Epos A (2000), Epos A och B (1996) samt av Epos B och C (2004). De är 

lite olika uppbyggda där Epos A och A och B behandlar historien kronologiskt och Epos B och C 

behandlar den mer tematiskt. Epos är också en del av Historiebiblioteket12, en resurssida på Internet 

där läraren har tillgång till många bredvidläsningstexter och även kartor. Denna sida ses som ett 

komplement till läroboken och kräver inloggning på sidan. 

 

Den andra boken i den här gruppen läroböcker heter Alla tiders historia Maxi och kom i sin första 

upplaga 2002 som, enligt förlagets hemsida, en ny och bearbetad version av de äldre upplagorna av 

Alla tiders historia, där den första gavs ut 1983. Läroboken är skriven av Hans Almgren, Arne 

Löwgren, Börje Bergström och ges ut av Gleerups Utbildning AB. Den är en tolkning av 

gymnasieskolans kursplaner i historia13 och omfattar därmed hela världshistorien från forntid till 

nutid fördelat över totalt 560 sidor. Genom den tydliga innehållsförteckningen är boken lätt att hitta i, 

med rubriker såsom ”Forntiden” och ”Världserövring och världskrig”, och den har till största delen 

en kronologisk struktur. 

 

 

 
11 Sandberg, Karlsson, Molin & Ohlander (Stockholm, 2003), Epos A och B, förord 
12 http://www.hist.se/overblick/bredvidlasning-epos, hämtad 2008-04-20 
13 Almgren, Löwgren & Bergström (Malmö, 2002), Alla tiders historia Maxi, förord 
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Alla tiders historia Maxi är en del av en läromedelsserie som består av läroböcker som riktar sig mot 

historia A och historia B samt av mer program- och ämnesspecifika böcker som Alla tiders historia 

bas och Alla tiders historia konst och arkitektur. För lärare som använder sig av Alla tiders historia 

Maxi finns en lärarpärm med en mängd uppgifter och tillgängliga på läromedelsföretaget Gleerups 

hemsida finns det instuderingsfrågor. Det finns också en möjlighet att för skolor som prenumererar 

på Nationalencyklopedins (NE) internettjänst att kombinera arbetet med Alla tiders historia Maxi 

med sökhjälp på NE. 

 

Den tredje boken är skriven av Karin Skrutkowska, Jan Stattin, Gunnar T Westin och Torbjörn 

Norman och är en kronologisk lärobok som är indelad i epoker. Titeln på boken är Människan genom 

tiderna och den riktar sig främst mot gymnasieskolans A-kurs med tonvikt på människans betydelse 

under samhällets utveckling, där fokus främst ligger på Europa och västvärlden.14 

 

Varje kapitel och delkapitel i den 360 sidor långa boken inleds med en ingress vilket också varje 

större avsnitt gör som dock kompletteras med exempelvis en tidslinje eller bild. Innehållet och 

dispositionen förklaras av författarna i förordet. Människan genom tiderna ingår inte i någon 

läromedelserie men en lärarpärm finns tillgänglig för dem som väljer att använda läroboken. Ingen 

internetresurs finns tillgänglig för boken men istället mycket vad förlaget Natur och Kultur kallar 

temaböcker som kan fördjupa kunskapen hos eleverna. 

 

4.2 Enkät 
 
För att genomföra attitydstudien gällande användningen av läroböcker valde jag att dela ut en enkät 

med djupa frågor till fyra lärare från samma skola. Enkäten presenteras utförligare i metodavsnittet. 

De lärare som valdes undervisar på två olika program, naturvetenskapliga och samhällsvetenskaplig 

programmet med estetisk inriktning, och undervisar inom skilda ämnen på samma skola. Skolan är 

förhållandevis liten och har influerats av en pedagogisk inriktning där fokus ligger på att läraren ska 

tillhandahålla de kunskaper som behövs för att eleverna ska kunna utforma sina egna texter.15 Både 

lärare och skola valdes på grundvalar som tillgänglighet samt för att få en så bred täckning över 

ämnena som möjligt.  

 

 
14 Skrutkowska, Stattin, Westin & Norman (Stockholm, 1997), Människan genom tiderna, förord 
15 http://www.waldorf.se/ped.php, hämtad 2008-05-07 
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5. Metod 
 

Metoden i denna uppsats är tudelad med ett huvudsakligt syfte att utföra en kvalitativ komparativ 

studie av läroböckerna i historia utifrån ett kunskaps- och samhällsteoretiskt perspektiv. Detta syfte 

nås på två sätt. Först genom en textanalys som görs med hjälp av en lathund som utvecklades till 

”Landsfadern Gustav Vasa” och som är baserad på den textmodell som Hellspong och Ledin 

presenterar i sin bok Vägar genom texten. En handbok i brukstextanalys. Sedan med en undersökning 

av den attityd och de värderingar som lärare på gymnasiet har gentemot läroböcker idag. 

Undersökningen utförs med hjälp av en enkät vars resultat sedan diskuteras utifrån hur synen på 

kunskap har utvecklats och hur den ser ut idag. 

 

5.1 Textanalytisk metod 

 

För att genomföra en textanalys behövs en metod och en modell. Hellspong och Ledin har skapat en 

omfattande textmodell som utgår från kontexten och sedan från tre olika sidor av en text: det 

textuella, det ideationella och det interpersonella, för att avsluta med det stilistiska. Denna förklaras 

utförligare nedan. Då detta är en alltför omfattande modell för att följas till fullo i denna uppsats har 

jag valt att inspireras av dem och utforma en egen modell. Hellspong och Ledin uppmuntrar till detta 

förfarande, då en analys är beroende av sin text och målet med undersökningen.16 De frågor som 

kommer att ställas till läroböckernas textutdrag presenteras närmare i lathunden nedan.  

 

Hellspong och Ledins bok är en handledning i brukstextanalys, alltså analys av texter med ett 

praktiskt syfte såsom lagar, annonser, läroböcker och nyhetsartiklar. Dessa texter beskriver 

verkligheten och styr vårt handlande i den, analysen undersöker på vilket sätt texterna för fram sitt 

budskap och vad de vill förmedla och hjälper oss att djupare förstå och få ut mer av dem.17  

 

5.1.1 Modell för textanalys 

 

Modellen för textanalys vill spegla alla de sidor och nivåer som texterna har, både språkliga och 

innehållsliga, och visa på de likheter som finns och det som allmänt gäller för texters utformning och 
 

16 Hellspong, Lennart & Ledin, Per, Vägar genom texten. Handbok i brukstextanalys (Lund, 1997), s.47 
17 Ibid., s.11-13 



12 
 

                                                

förutsättningar.18 Som tidigare sagts utgår modellen från textens kontext, alltså det samhälle som 

texten verkar inom. Hellspong och Ledin använder sig av tre olika sorters kontext. Textens närmaste 

omgivning kallas även situationskontexten och innefattar verksamhet, deltagare och 

kommunikationssätt medan kulturkontexten är de större sammanhang som texten existerar inom 

såsom historisk tid och samhälleliga förhållanden. Den sista sortens kontext är den intertextuella, 

vilken består av de andra texter vars eko alltid finns med i nyproducerade texter.19 

 

Modellen bygger på en nedbrytning av texten i mindre delar för att närmare undersöka och jämföra 

dem. Texten har tre huvudegenskaper: de har en textuell struktur – en form, de har en ideationell 

struktur – ett innehåll och de har en interpersonell struktur – skapar en relation till läsarna.20 Den 

textuella strukturen innebär alltså dess form, dess yttre egenskaper såsom korta meningar eller 

felaktig stavning men kan också innebära de länkar som finns mellan stycken och avsnitt. Den 

ideationella strukturen är vad texten har att säga om sitt ämne, på vilket sätt och vad det är som 

framförs. Här fokuseras till exempel på teman och propositioner och vilka perspektiv som är 

dominerande i texten som tillsammans ger ett sammanhang till texten. Den slutliga strukturen är den 

interpersonella, den som försöker skapa en relation mellan sändaren och mottagaren. Detta görs med 

hjälp av till exempel tilltal och värdeord och här sätts texten in i ett socialt sammanhang, en ram.21 

Detta gäller bland annat de sociala identiteter som skapas genom omtal i tredje person, som tydligt 

visar på textens sociala attityd.22 

 

Stilen skulle kunna karakteriseras som ett slags sammanfattning av det som utmärker den textuella, 

ideationella och interpersonella strukturen. Hellspong och Ledin sammanfattar med hjälp av stilen 

sin textanalysmodell till: ”En text blir till genom att vi 1. i ett visst sammanhang (kontexten) 2. 

använder ord (det textuella) 3. för att meddela något (det ideationella) 4. till någon (det 

interpersonella) 5. på ett visst sätt (stilen)”.23 

 

 

 

 
18 Hellspong & Ledin (1997), s.41 
19 Ibid., s.41-44 
20 Ibid., s.44 
21 Ibid., s.44-46 
22 Ibid., s.174 
23 Ibid., s.47 
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5.1.2 Lathund 
 
Vilka frågor vill jag ställa till texten? 
 
En allmän iakttagelse av textutdraget 

 Fråga: Hur är texten uppbyggd?  

Kronologisk eller tematisk, hur många sidor omfattar det, är texten illustrerad, 

vilka eventuella textrelaterade uppgifter finns etc. 

 

Textens verksamhet och syfte 

 Fråga: Vilket samhälle och vilken kontext existerar texten i och vilket är dess syfte? 

   Pedagogisk, folkbildande, tid och rum, vilken diskurs etc. 

 

Teman och propositioner 

 Fråga: Vad handlar texten om? Vad inriktar den sig mot främst?  

   Kort sammanfattning av huvudbudskapet: ”vad vill texten ha sagt?” 

   Hur är rubriceringen gjord? 

 

Vilket perspektiv har texten? 

Fråga: Vem är det som talar?  

  På vilket sätt omtalas aktörerna? 

 

Värdeord 

 Fråga: Vilka attityder och värderingar förmedlar texten? 

Plusord (uttrycker gillande och uppskattning), minusord (uttrycker ogillande 

och avståndstagande) 
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5.2 Kvalitativ attitydstudie 

 

För att genomföra en kvalitativ attitydstudie kan en mängd olika metoder användas såsom intervju, 

observation eller, som är gjort i denna uppsats, enkät. Eftersom fokus i denna uppsats inte endast 

ligger på lärarnas attityder utan snarare på diskussionen mellan enkätens resultat och synen på 

kunskap förmedlad från läroböckerna, men för att jag fortfarande ska få öppna svar där en attityd och 

inställning tydligt visas, har en enkät med djupare frågor utformats istället för en intervju. Vid ett 

sådant här tillvägagångssätt talar Alan Bryman i ”Samhällsvetenskapliga metoder” om de 

konsekvenser enkäten har såsom färre öppna frågor och att enkäten är kortare än en strukturerad 

intervju. Det finns också ett problem i att respondenterna besvarar frågorna på egen hand vilket dock 

kan avhjälpas med tydliga frågor och instruktioner. 24  

 

Å andra sidan har enkäterna de stora fördelarna att de är lättare att anpassa efter respondenternas 

behov samt att de inte tar lika lång tid att administrera efteråt.25 Dessa saker fann jag vägde för 

enkäten som metodval i min uppsats då den först har respondenter med ett stressat schema och sedan 

inte heller är den dominerande faktorn i undersökningen. 

 

I arbetet med att utforma en enkät som skulle passa den här uppsatsen krävdes en övergripande fråga 

som skulle vara utgångspunkten för diskussionen. Eftersom undersökningen av användningen av 

läroböcker står i centrum i uppsatsen valde jag att använda följande fråga: ”Använder du dig av 

läroböcker i ditt arbete som lärare?” – en fråga som lade grunden för hur resterande del av enkäten 

skulle se ut. Det svar som de lärare som svarat på enkäten gett på den frågan ledde dem in på 

antingen den ena delen av enkäten, som är mer fokuserad på hur läroböckerna används, eller den 

andra delen, som fokuserar på varför läroböckerna inte används och hur lärarna arbetar istället.  

 

Alla frågor är öppna, något som Bryman anser har både för- och nackdelar.26 De fördelar han talar 

om och som finns i den här undersökningen är bland annat att respondenterna kan svara med egna 

ord och att svaren kan vara oförutsedda. När det kommer till nackdelar med de frågor jag ställer i 

enkäten ser jag i min undersökning bland annat att svaren tar lång tid att processa och koda – något 

jag försökt undvika genom att ställa färre frågor om endast det jag vill veta samt genom att välja ett 

färre antal respondenter. 

 
24 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2002), s. 145-146 
25 Ibid., s.147 
26 Ibid., s.158 
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Jag valde att göra en pilotstudie av enkäten för att testa de frågor och det upplägg som den har, något 

också Bryman rekommenderar genomförs för att skapa ett så bra underlag som möjligt.27 Detta föll 

väl ut och resulterade i ett par ändringar som gjordes för att förbättra och tydliggöra vissa av frågorna 

som kunde tolkas på flera sätt. 

 

Viktigt för att få bra svar på enkäten är också dess layout. När jag utformade enkäten tänkte jag 

därmed också på de tips Bryman ger som hjälp till att göra det mer tilldragande att svara på 

frågorna.28 Bland annat fokuserade jag på att, då enkäten som tidigare sagts endast har öppna frågor, 

att ge respondenter bra med plats att svara på frågorna vilket ledde till tre frågor på varje sida och ett 

totalt antal på tolv frågor för hela enkäten – sex för varje del. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
27 Bryman (2002), s.170-171 
28 Ibid., s.150-151 
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6. Teori 

6.1 Kunskapsteori 
 
En undersökning som behandlar kunskapsförmedlingens förändring över tid behöver definiera 

begreppet kunskap och identifiera de historiska och sociala skeenden som ligger bakom 

föreställningen. Bernt Gustavsson skriver i Kunskapsfilosofi. Tre kunskapsformer i historisk 

belysning om behovet av att jämföra med tidigare kunskapssyner för att kunna säga något 

meningsfullt om kunskap i vår tid.29 Något som kan kännas självklart men som glöms bort i vårt 

samhälle där reflektion och utantillkunskap friskt blandas och där en sorts kunskap ibland vägs 

tyngre än någon annan. För att bedöma vad kunskapen innebär och dess nytta och nödvändighet 

måste den sättas in i ett större perspektiv där demokratiska värden, social och ekonomisk nytta, 

kulturella och mänskliga värden beaktas.30 Denna subjektiva syn på kunskap skriver Selander om i 

Pedagogiska texter och andra artefakter för kunskap och kommunikation och visar där på 

kommunikationens betydelse för synen på kunskap och betonar den sociala interaktionen och dess 

relevans för förståelse och reaktion.31 Gustavsson markerar denna kunskapssyn och sätter den i 

motsats till den etablerade och välkända, den kanoniserade kunskapen som vetenskapen framställt 

och som finns nedtecknad i läromedel färdig att använda.32 

 

Henry Egidius skriver om den ”nya” pedagogiken som mer handlar om självstyrt lärande, delaktighet 

och medverkan, jämställdhet mellan könen samt uppgiftsbaserat lärande än om åtskillnad mellan 

högre teoretisk kunskap och lägre praktisk och estetisk.33 Egidius förankrar denna pedagogik hos 

Sokrates och hans vilja att få den lärande att reflektera själv över sin kunskap. Genom detta blir 

lärandet hos eleven en förberedelse inför det livslånga lärandet som följer efter skolgången. Lärandet 

som äger rum utanför skolan talar även Roger Säljö om i Lärande & kulturella redskap – om 

lärprocesser och det kollektiva minnet och ställer där frågan hur viktig skolan egentligen är som 

lärsituation? Han betonar vikten av att se lärandet som så mycket bredare än undervisning, utan 

istället som en aspekt av alla mänskliga handlingar. Detta innebär också att lärandet inte alltid är 

något gott.34  

 

 
 

29 Gustavsson, Bengt, Kunskapsfilosofi. Tre kunskapsformer i historisk belysning (Stockholm, 2001), s.21 
30 Ibid., s.23-24 
31 Selander, Staffan, Pedagogiska texter och andra artefakter för kunskap och kommunikation (Stockholm, 2003), s.185 
32 Gustavsson (2001), s.28-29 
33 Egidius, Henry, Pedagogik för 2000-talet (Stockholm, 2003), s.163 
34 Säljö, Roger, Lärande & kulturella redskap - om lärprocesser och det kollektiva minnet (Stockholm, 2005), s.14-16 



17 
 

                                                

Trots att mycket av elevernas lärande sker i andra miljöer än skolans är dock den världen viktig för 

utvecklandet av eleven som medborgare och människa. Samspelet är därmed en beståndsdel även i 

undervisningen och hör nära samman med de fyra f:n som exempelvis styrdokumenten behandlar – 

fakta, färdighet, förståelse och förtrogenhet. Egenskaper som tillsammans skapar underlag för en 

positiv kunskapsutveckling.35 Kunskapssynen som enligt Sören Kjörup dominerar idag är den som 

ser kunskap som ett forskningsresultat där nya saker hela tiden skapas och nya insikter växer fram i 

och med samhällets utveckling.36 Selander lägger till betydelsen av kommunikation och social 

interaktion där mottagaren gör aktiva val i sitt lärande.37 

 

Den grundläggande betydelsen av ordet kunskap är tudelad, antingen att kunna eller att skapa. Den 

utvecklas hela tiden av människan och blir en del av vår kunskap genom subjektiva val och 

bearbetningar. Samtidigt är den redan ett resultat av denna process, och finns alltså därmed 

tillgänglig för oss i form av objektiv encyklopedisk kunskap, en kanoniserad kunskap.38 Kjörup 

kallar detta ”kunskap som lärdom”, något som fortfarande lever kvar idag men som växte fram under 

medeltiden och dess början till skriftliga kultur där kunskapen förmedlades av de lärde till en 

lyssnande publik.39 En form av kunskap som Säljö betonar är viktig för att samhället ska kunna 

fortsätta utvecklas och inte behöva uppfinna hjulet i varje generation. Dock räcker det inte med att 

bara se kunskap ur ett av dessa perspektiv - det rationalistiska eller det empiriska. Istället måste 

kunskap ses som en blandning av de båda och att vi inhämtar den genom det sociala samspelet. Vi 

måste både skapa ny och föra vidare den gamla inom gruppen.40 

 

Relevant i denna uppsats är också synen på kunskap inom historia som skolämne. Långström skriver 

att ämnet kräver en kunskap, förståelse och ett intresse för både nutiden och dåtiden och ofta betonas 

idag vikten av att se sammanhang och helheter i historien, där paralleller ses till bland annat Braudel 

och hans sätt att se historia på tre sätt: stora sammanhang, mikrohistorien eller både och.41 Idag sker 

inhämtandet av kunskap på fler sätt än genom läroboken eller föreläsningar. Egidius skriver att även 

om katederundervisningen var normen under hela 1900-talet så har den under 2000-talet mer börjat 

ersättas av alternativa undervisningsmetoder. Metoder som följer den utveckling som samhället har 

genomgått. Exempel på hur synen på kunskap och pedagogik förändras är informationsteknologi (IT) 

 
35 Läroplanen för de frivilliga skolformerna, 1.2 Gemensamma uppgifter för de frivilliga skolformerna, under rubriken 
Kunskaper och lärande, Lärarboken 
36 Kjörup, Sören, Människovetenskaperna. Problem och traditioner i humanioras vetenskapsteori (Lund, 1999), s.32-33 
37 Selander (2003), s.203-204 
38 Gustavsson (2001), s.21 
39 Kjörup (1999), s.31-32 
40 Säljö (2005), s.12-13 +17 + 74-75 
41 Långström, Sture, Författarröst och lärobokstradition. En historiedidaktisk studie (Umeå, 1997), s.50 



18 
 

                                                

och informations- och kommunikationsteknologi (IKT) – användningen av datorer och dess oändliga 

kommunikationsmöjligheter vilket exempelvis tar sig uttryck i möjligheter för elever att studera på 

distans. Undervisningen har också andra möjligheter idag, exempelvis en strävan efter reflektion hos 

den studerande som möjliggörs genom PBL, problembaserat lärande, och case-metodik där en 

förståelse behövs för både arbetssätt, metod och resultat.42 Ett tydligt tecken på att den kunskap som 

behövs i dagens samhälle inhämtas från många olika källor.  

 

6.2 Tidigare forskning om läromedel 
 

Skolans sätt att lära ut kunskap är baserat i en speciell miljö med speciella medel i syfte att förmedla 

information och väcka en lust för lärande till eleven. De läroböcker som används i detta syfte 

behöver ha tillkommit på ett genomtänkt och väletablerat sätt och av människor som behärskar detta. 

Forskningen kring läromedel är omfattande och kan agera som vägledande både i författandet och i 

användningen av pedagogiska texter för skolan. Exempelvis syftar Kunskapens texter till att vara just 

detta, en hjälp åt läsaren att ”förbättra sin förmåga att själv värdera, välja och använda pedagogiska 

texter”.43  

 

Vad är då läromedel? Det verkar inte finnas någon officiell definition av begreppet utan läroplan och 

skollag skriver endast att elever ska ha tillgång till ”läromedel av god kvalitet”.44 I den här 

undersökningen utgår jag från den definition som Selander ger i Lärobokskunskap där han definierar 

begreppet pedagogisk text som ”b) pedagogisk text, läroboken, övningsboken, läseboken samt filmer, 

ljudband m.m. som är framställda för ett bestämt pedagogiskt syfte”.45 Detta begrepp måste dock 

skiljas från övriga texter som kan användas i en pedagogisk situation men som inte är utformade 

speciellt för den exempelvis artiklar eller skönlitteratur vilket även Ingela Korsell skriver om. Hon 

utvecklar Selanders definition och delar in den pedagogiska texten i två delar: de primära läromedlen 

och de sekundära. Från 1960-talet omfattar nämligen inte läromedel bara böcker speciellt skrivna i 

undervisande syfte utan även tidningar, tidskrifter och bilder samt datorn som från 1990-talet och 

framåt gjort läromedelsbegreppet än vidare.46  

 

 
 

42 Egidius (2003), s.170-171 
43 Johnsen, Egil Børre, ed., Kunskapens texter. Jakten på den goda läroboken (Stockholm, 1998), s.5 
44 Korsell, Ingela, Läromedel. Det fria valet? Om lärares användning av läromedel, (Stockholm, 2007) s.18 
45 Selander, Staffan, Lärobokskunskap, (Lund, 1988), s.33+18 
46 Korsell (2007), s.16-17 
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Vid författandet av en lärobok måste vissa frågor ställas och ställningstaganden göras. Långström har 

i sin bok Författarröst och lärobokstradition genom intervjuer undersökt läroboksförfattares syn på 

sina böcker och vad som var syftet med dem när de skrevs. Han fann i sin studie att det inom genren 

fanns två huvudinriktningar nämligen det forskningsstimulerande skrivandet (även kallat 

problemorienterat) och det undervisningstraditionella (med kontroll- och studieuppgifter).47 Både 

Johnsen och Selander talar också om de stora namn, oftast kända forskare, som dominerade på 

läroboksfronten under senare delen av 1800-talet. Efter sekelskiftet och andra världskriget började 

dock läromedelsförfattarna ersättas av författare som inte har någon anknytning till 

forskningsvärlden48, där Johnsen betonar det alltmer kollektiva tänkandet och den objektiva syn på 

läroboken som blir ett uttryck för den kanoniserade kunskapen i samhället.49  

 

Johnsen diskuterar dock huruvida denna objektiva syn är möjlig, eller om det inte är så att subjektiva 

val och värderingar måste finnas med. Han behandlar också den kritik som riktats mot detta synsätt 

som dominerar många läroböcker och som bland annat får konsekvenser som att det enbart är 

faktaförmedlande, med ett svårbegripligt språk som inte passar in i elevernas diskurs och att det 

spännande inte förmedlas i historieundervisningen utan att det saknas möjlighet till egna 

tolkningar.50 Detta kritiserar även Selander och hänvisar till det oerhörda arbete som läraren är 

tvingad att lägga ner för att extrahera det viktiga ur alla detaljer vilket blir konsekvensen när 

författaren måste ta hänsyn till alltfler teman och händelser.51 Lite utrymme ägnas i dagens 

historieböcker åt, vad som kan ses som en tankegång inspirerad av Annales-skolan och dess syn på 

helhet, ”djupgående förklaringar eller översiktliga jämförelser”.52  

 

Detta har även Skolverket uppmärksammat i I enlighet med skolans värdegrund? där de skriver om 

hur viktigt läromedelsförfattarnas urval är för att boken ska upplevas som allsidig istället för torftig 

och också fungera i undervisningen för många olika sorters lärare. 53 Denna balansgång mellan att 

sticka ut och att vara lika är dock ofta problematisk och leder till att böckerna ofta inte visar på några 

som helst perspektiv utan endast framhäver det som anses vara allmän kunskap om området. Här 

lyfts de viktiga didaktiska frågorna: varför, hur och vad? för vem och när? samt frågor som: vem 

bestämmer vilket stoff som är viktigt? Björn Melander skriver om de många olika intressen som 

 
47 Långström (1997), s.135-136 
48 Selander (1988), s.65 
49 Johnsen ed. (1998), s.34-35 
50 Ibid., s.107+152-153 
51 Selander (1988), s.123 
52 Ibid., s.123-124 
53 Skolverket, I enlighet med skolans värdegrund?,(Stockholm, 2006), s. 46-47 



20 
 

                                                

finns när en lärobok ska skrivas, som ekonomiska, ideologi, innehåll, pedagogik och inte minst det 

språkliga.54 Något även Korsell diskuterar och hon för också fram den önskan som finns hos lärare 

att vara med och kunna påverka innehållet för att få dem anpassade så mycket som möjligt efter sin 

undervisning55, men samtidigt som texterna i en lärobok ska vara anpassade till eleverna så måste de 

också så effektivt som möjligt framställa informationen.56 

 

Både Johnsen och Liljegren skriver om det faktum att läroboken inte bara ger en bild av den tid den 

behandlar utan även skildrar sin egen och författarens samtid. Detta kan exemplifieras genom den 

kronologiska struktur som har följt med sedan lärobokens början, fast med olika tematiska 

utgångspunkter. De tidigaste historieböckerna dominerades av kungar för att ett par årtionden senare 

ersättas av en mer periodiserad struktur, dock fortfarande med stor betoning på politik och makt.57 

Att läroboken alltid påverkas av sin samtid är också något som Lena Allansson behandlar i 

Historieundervisningens innehåll58 vilket dock delvis motsägs av Rebecka Waldemarson som istället 

betonar den objektivitet som hon exempelvis ser i böckernas kronologiska struktur59.  

 

För eleverna är det inte längre ”något äventyr att läsa historia” utan historieundervisningen blir 

alltmer fokuserad på fakta och saknar den undersökande egenskapen.60 Denna allt mindre berättande 

form av historieskildring har Allanson lagt märke till i sin undersökning och kopplar detta till den 

större mängd laddade ord som hon finner i de äldre läroböckerna som exempelvis den författad av 

Odhner. Även Waldemarson diskuterar i sin uppsats att den narrativa diskursen har fått ge vika för 

den mer faktabaserade, vilket hon tolkar som ett tecken på den allt mer effektiviserade historien.61 

Dock räcker det inte med att boken är intressant för att den ska vara bra för lärandet utan, som Ulla 

Ekvall skriver i Läroboken, begriplig och intressant, även användningen av boken är viktig och de 

olika sätten att se på informationen – som sanning, jämförelse eller diskussion.62 Alla med syfte att 

ge eleverna de kunskaper och insikter om världen som de behöver. 

 

 
54 Melander, Björn, ”En översikt över svensk språkforskning kring läroböcker”, Läroboksspråk. Om språk och layout i 
svenska läroböcker, red. Siv Strömquist (Stockholm: 1995), s.15 
55 Korsell (2007), s.104-105 
56 Melander (1995), s.31 
57 Liljegren (1998/1999), s.29, Johnsen ed. (1998), s.105-106 
58 Allanson, Lena, Historieundervisningens innehåll – utifrån en studie av läroböcker och styrdokument, C-uppsats 
Grundskollärarprogrammet, Linköpings universitet, 2000, s.39+37 
59 Waldemarson, Rebecka, Diskurser om kunskap. En undersökning kring kunskapsdiskurser i historieläroböcker, 
Magisteruppsats från Grundskollärarprogrammet, Linköping, 2005, s.44 
60 Selander (1988), s.126 
61 Allanson (2000), s.37, Waldemarson (2005), s.41+46 
62 Ekvall, Ulla, ”Läroboken, begriplig och intressant?”, Läroboksspråk. Om språk och layout i svenska läroböcker, red. 
Siv Strömquist (Uppsala, 1995), s.74 
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De värdeord som Allansson noterade i sin undersökning är tillsammans med tilltal och omtal en 

viktig del av den ideationella strukturen. Detta genom att användning av just olika perspektiv och 

egennamn ger en tydlig laddning och attityd åt texten exempelvis genom att ge texten en social 

attityd genom hur aktörerna omtalas i tredje person, som ”fröken” eller ”den rättrådige”.63 

Förändringen av omtalet av aktörer är även något som Carin Sandqvist har lagt märke till i sin 

undersökning Från 50-tal till 80-tal. Hon noterade där att fokus på enskilda personer minskade under 

undersökningsperioden, alltså mellan 1950 och 1980. Istället ges fler hänvisningar till grupper vilket 

exempelvis kan ses genom det ökade intresset för sociala skikt och speciellt för de lägre grupperna.64 

 

Lärobokskunskap förklarar att den kronologiska struktur som omnämnts tidigare är lagd på ett 

speciellt sätt, anpassat efter lärobokens natur, där olika teman tas upp men behandlas på liknande sätt 

och i kronologisk ordning. Selander skriver att dessa teman kan organiseras på olika sätt, exempelvis 

efter revolutioner eller teknologisk utveckling, och passar in som de kortare avsnitt som läroboken 

har som är anpassade efter skolans aktiviteter.65 Risken är att antalet teman blir för många och 

omfattande vilket, som Johnsen skriver om, bland annat beror på svårigheten med att skilja mellan 

oviktig och viktig kunskap och resulterar i försök att få allt stoff med i läroboken66. Ett problem i 

dagens läroböcker noterat av Allansson och Selander som ifrågasätter att fokus har förskjutits från ett 

litet innehåll som behandlas utförligt till en omfattande som behandlas kortfattat.67 

 

Flera av forskarna talar om den förskjutning av läroböckernas innehåll som skett under det senaste 

århundradet. Bland annat skriver Sandqvist om gällande det minskade fokus på personer som kan ses 

att skildringen av Napoleon minskar i omfång medan större tyngd läggs vid bakgrund och orsaker till 

revolutionen.68 Även Liljegren skriver om den tydliga förändring i stoffet som skett och nämner här, 

med hjälp av exemplet Karl XII, förändringen från syftet att vara karaktärsdanande under mitten av 

1800-talet via strävan mot fosterlandskärlek och patriotism vid 1900-talets början till den ökande 

objektiviteten och kritiska tänkandet vid nyss nämnda sekels slut.69 Denna förändring i synen på 

kunskapsförmedling stöds också av Johnsen som talar om den traditionella historieundervisningens 

bibelhistoria eller patriotiska berättelser som under 1800-talet och tidiga 1900-talet förändrats till 

läroböcker syftande till att förmedla ”fosterlandskärlek, foglighet och flit”.  

 
63 Hellspong & Ledin (1998), s.174 
64 Sandqvist, Carin, ”Från 50-tal till 80-tal” (1995), Läroboksspråk. Om språk och layout i svenska läroböcker, red. Siv 
Strömquist (Uppsala, 1995), s.186 
65 Selander (1988), s.30 
66 Johnsen ed. (1998), s.152 
67 Selander (1988), s.96 
68 Sandqvist (1995), s.185-186 
69 Liljegren (1998/1999), s.46 
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När det gäller vad textutdraget direkt förmedlar genom exempelvis sin text, sina bilder och de 

eventuella textrelaterade uppgifterna diskuterar Johnsen det problemorienterade framställningssättet. 

Han hävdar där att dagens läroböcker mer strävar efter det forskningsstimulerande vilket 

karakteriseras av uppmaningar till eleverna att själva ta ställning och vara självständiga och kritiska. 

Hans metod för att finna den grad till vilken läroböckerna är problematiserade är genom 

undersökning av arbetsuppgifterna som fördes in i läroböckerna främst under 1950- och 60-talen som 

ett repeterande komplement till texten. Under 1970-talet sågs en utveckling mot att vilja engagera 

eleverna i ämnesstoffet.70  

 

Frågor kan, som Selander skriver, å ena sidan hjälpa till ”att ytterligare strukturera materialet, å andra 

sidan kan viktig information och kunskap skjutas åt sidan”.71 De är en viktig del av den layout som 

också Sandqvist diskuterar i sin undersökning. Där lade hon framför allt märke till det fokus som 

verkar finnas på att skapa mer koncentrerade och korta texter med mycket information.72 Denna 

förändring från de mer berättande skildringarna, som även Allansson och Waldemarsson noterat, 

skulle exempelvis kunna ha skett till förmån för bilder och bildtexter. Layoutmässiga detaljer som 

har ett illustrativt syfte att lätta upp texten och i sig själv vara bärare av information.73 

 

Det omfattandet material som finns med forskning runt läroboken säger ofta likartade saker om dess 

funktion och syfte gällande vilket stoff som ska förmedlas och vilken roll det värderande språket har. 

Som flertalet författare noterat förmedlar författarna något av sin samtid i den text de skriver och är 

medvetna om att de skriver in en del av sig själva även om de inte direkt förmedlar den historie- och 

kunskapssyn de står för. Långström har också funnit genom sina intervjuer den stora roll som staten 

har spelat framförallt i valet av innehåll, alltså vad som är viktigt och oviktigt och därmed vad som 

ska räknas som skolkunskap.74 Viktigt är här att minnas att läroboken representerar sin del i den 

situation där den existerar, alltså skolan som institution och att den därmed är beroende av hur den 

övriga skolvärlden förändras och utvecklas75 men också att den bara är en del av ett större 

sammanhang där lärande och kunskap förmedlas genom vårt sociala samspel. 

 

 
70 Johnsen ed. (1998), s.58-59+148-149 
71 Selander (1988), s.36 
72 Sandqvist (1995), s.185 
73 Selander, s.102 
74 Långström (1997), s.221-223 
75 Selander (1988), s.126 
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6.3 Tidigare forskning om attityd gentemot läromedel 
 
Läroböcker och läromedel är ett omdiskuterat ämne i skolan idag. Nya skolor växer fram och 

konkurrerar med den traditionella skolan och alla har olika sätt att se på användningen av läroböcker 

och övriga källor till lärande. Forskning specifikt inriktad på hur läromedel används är även den 

omfattande och visar på en otrolig variation av bruket av dessa källor till information. Variablerna är 

många, bland annat skriver Ann-Christine Juhlin Svensson i Nya redskap för lärande om ålder på 

lärare som en faktor som påverkar hur informationen förmedlas till eleverna76 medan Skolverket i I 

enlighet med skolans värdegrund? talar om synen på kunskap och ledarskap som grundläggande 

faktorer. 

 

Diskussionen om lärares användning av läromedel kan diskuteras utifrån ett flertal aspekter. Här blir 

Korsells definition av läromedel, baserad på Selanders och Skyum-Nielsens definitioner, relevant 

genom att den gör läromedel till ett så vitt begrepp. Definitionen omfattar som tidigare sagts primära 

och sekundära läromedel. Alltså först läromedel som i första hand används i pedagogiskt syfte och 

sedan läromedel som i sitt sammanhang blir pedagogiskt.77 I princip kan därmed allt material som 

finns tillgängligt i samhället fungera som läromedel, det gäller bara för läraren att lista ut hur det ska 

användas och göra det på ett sådant sätt att eleverna tillgodogör sig informationen. 

 

Kunskapssyn och synen på ledarskap och lärande kan som tidigare sagts vara en påverkande faktor i 

arbetet med läromedel. Skolverket betonar i sin rapport att det snarare är lärarstil än boken i sig som 

avgör78, något som även Juhlin Svensson har noterat i sin undersökning. Hon talar också om det 

inom forskningen finns två olika sätt att se på användningen: antingen med läroboken i centrum, eller 

med kunskapsmål och fokus på lärande i centrum. Dessa två skilda synsätt ger stor inverkan på 

vilken sorts undervisning läraren bedriver och också på hur eleverna kommer uppfatta den 

information de blir givna.79 Det finns därmed många frågor som är viktiga att ha i åtanke i arbetet 

med läroböcker. Ligger fokus på sanning och fakta? Eller kanske på reflektion och förståelse?80  

 

Även frågor som om läroböcker finnas kvar? Eller ska vi istället helt anamma det nya samhällets 

informationsresurs? Dessa frågor diskuterar Föreningen Svenska Läromedelsproducenter (FSL) i sin 

skrift En skrift om läromedlens nödvändighet där de starkt ifrågasätter den brist på resurser som ges 

 
76 Juhlin Svensson, Ann-Christine, Nya redskap för lärande (Stockholm, 2000), s.58 
77 Korsell (2007), s.26 
78 Skolverket (2006), s.49 
79 Juhlin Svensson (2000), s.59 
80 Ekvall (1995), s.74 
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till skolan för införskaffandet av det material som behövs.81 Visserligen är FSL partiska intressenter i 

läromedelsfrågan men även Korsell uppmärksammar den ekonomiska faktorn i sin bok där hennes 

respondenter, lärare inom grundskolans olika stadier, alla uppfattar sin och skolans ekonomiska 

situation som krisartad. Detta får konsekvenser som svårigheter att uppdatera det material som finns 

tillgängligt i skolan. De böcker som eleverna har tillgång till är ofta slitna och nerkladdade och blir 

inaktuella efter bara ett par år.82 Istället för att köpa in läromedel kopieras stora mängder material, 

något som både Korsell och FSL problematiserar och ifrågasätter. Den olagliga kopieringen ger i 

längden större kostnader än vad inköp av böcker skulle göra83 och har ytterligare en stor nackdel. 

Eleverna blir mer och mer beroende av den information som lärarna kopierar upp åt dem istället för 

att kritiskt kunna granska sin egen information.84 En faktor som till och med säger emot vad läroplan 

och skollag säger om skolans plikt att lära elever kritiskt granskande och reflektion.  

 

I flertalet studier betonas att de lärare som främst använder sig av läroböcker är lärare i ämnena 

engelska och matematik men att de liksom alla andra ämnen idag kompletteras med sekundära 

läromedelskällor.85 Kompletteringen med annat material sker enligt Skolverket i mycket större 

utsträckning 2003 än 1992, som även har uppmärksammat samhällskunskap som ett ämne där 

läroböcker används mer än i andra ämnen.86 För vissa lärare är läroboken den huvudsakliga källan 

till information som ska användas i undervisningen. Detta skriver Wikman är huvudsakligen lärare 

med lite erfarenhet. Med stigande erfarenhet verkar lärarnas benägenhet att förlita sig på 

läroböckerna minska.87 Detta skiljer sig från vad Korsell funnit i sin undersökning. Hon skriver om 

ett mönster som hon ser träder fram, nämligen att lärare med färre yrkesverksamma år verkar har en 

ovilja mot läroboksanvändning. Istället verkar idealet här vara att använda mycket egenproducerat 

material samt material skapat av andra lärare.88 

 

Här ses tydligt det som många av forskarna har lagt märke till: att lärare i stor utsträckning använder 

sig av sekundärt material i sin undervisning.89 Läroboken är med andra ord långt ifrån det enda 

läromedlet utan kompletteras ofta med annat material som skön- och facklitteratur, tidningar och 

 
81 Föreningen Svenska Läromedelsproducenter, En skrift om läromedlens nödvändighet (Stockholm, 1997), s.8-9 
82 Korsell (2007), s.105+18 
83 Korsell (2007), s. 105, Föreningen Svenska Läromedelsproducenter (1997), s.41 
84 Föreningen Svenska Läromedelsproducenter (1997), s.39-40 
85 Korsell (2007), s.96. Wikman, Tom, På spaning efter den goda läroboken (Åbo, 2004), s.84 
86 Skolverket (2006), s.49-50 
87 Wikman (2004), s.85 
88 Korsell (2007), s.106 
89 Skolverket (2006), s.49 
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filmer men även med mer praktiskt material som exempelvis kan köpas på IKEA.90 Viktigt att 

betona är därmed vad Skolverket uppmärksammar nämligen att det i dagens skola inte bara 

traditionella läroboken som eleverna lär av utan även mycket annan information som fungerar som 

läromedel. Det är därmed inte bara läroboken som man bör förhålla sig kritiskt till.91 Det nya 

samhället blir mer och mer en del av den moderna skolan och bland annat IT tar större plats i 

undervisningen idag. Juhlin Svensson talar om de attityder som finns gentemot IT som en del av 

undervisningen och skriver att ju yngre lärarna är desto större förespråkare är de. Viktigt att komma 

ihåg är dock att de inte ser IT som en ersättare till alla läromedel utan snarare som ett komplement 

till den övriga undervisningen.92  

 

Läroboken har som kan ses fortfarande en stark ställning men den utmanas mer och mer av övriga 

läromedel som ges som komplement till de traditionella böckerna. Wikman skriver att mycket av 

framgången för läroboken ligger i dess flexibilitet och i hur många olika sätt som den kan 

användas.93 Det viktigaste verkar dock vara att som lärare förhålla sig kritiskt till det material som 

används i undervisningen och att förmedla det kritiska synsättet även till eleverna. Det är därmed av 

yttersta vikt att blivande lärare får en möjlighet att utveckla sin kritiska förmåga, risken är annars stor 

att de som yrkesverksamma antingen väljer att strikt följa de läroböcker som finns tillgängliga eller 

strunta i dem totalt.94 Men för att detta ska kunna genomföras krävs även att läroböckerna bidrar till 

att lära kritiskt förmåga och reflektion, mycket av kritiken som riktas mot böckerna är just mot detta 

– att genom en förklaring av den kunskapssyn som förmedlas i böckerna så skulle både lärare och 

elever kunna förhålla sig mer medvetet till läroboken.95 

 

 

 

 

 

 

 
90 Korsell (2007), s.97 
91 Skolverket (1995), s.50 
92 Juhlin Svensson (2000), s.58 
93 Wikman (2004), s.144 
94 Skolverket (2006), s.51 
95 Ibid., s.46 
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7. Bakgrund 

7.1 Medborgarskap och bildning 
 
Folkskolestadgans införande 1842 innebar inte en omvälvande förändring i vårt samhälle gällande 

utbildning, men betydde ändå mycket för den fortsatta utvecklingen av skolan och landet. Bildning 

av folket har sedan många århundraden varit en viktig del av Sveriges organisation. Arbetet skedde 

inom kyrkans regi och baserades på läsning och muntlig utantillkunskap ur ABC-boken och Luthers 

lilla katekes. Kontroll av kunskapen skedde genom husförhör där allas framsteg antecknades och 

bevarades.96 Även boktryckarkonsten spelade en stor roll för utvecklingen av bildning för en större 

massa. Luthers lilla katekes kom i svensk översättning redan på 1530-talet, ett tiotal år innan hela 

Bibeln var översatt, som en del i Gustav Vasas arbete att få utbildat folk till sin organisation samt till 

näringsliv och kyrka.97 Undervisningen hade till mål klassisk bildning och kristlig fromhet, därav 

dominans av kristendomskunskap och latin samt en stark anknytning till kyrkan och dess 

gudstjänster.98 Det dröjde länge innan det traditionella innehållet, läsning, katekes och sång, 

kompletterades med räkning och skrivning. Till och med 1825 års stora uppfostringskommitté mötte 

stort motstånd med sina förslag om att tydligare betona skrivning och räkning, ett brott mot den 

traditionella undervisningen.99 

 

Ett flertal kungliga kommittéer hade nått slutsatser om att en allmän folkskola kunde vara lösningen 

på de eventuella problem som kunde uppstå i och med den stora tillväxten av en arbetande 

befolkningsklass, vilket resulterade i att det 1840 lades en proposition som under många turer kom 

att bearbetas inom fyraståndsriksdagen.100 I juni 1842 slogs Sveriges första folkskolestadga fast där 

bland det viktigaste kan ses att staten betonar vikten av barnens utbildning, att församlingen blir 

skyldiga att ha en skola med examinerade lärare, att staten ansvarar för utbildningen av lärare, att 

kristendomskunskap och katekesläsning fortsatt är en dominant del av undervisningen samt att 

parallellskolsystemet, med kommunal folkskola och statlig lärdomsskola, befästs och är en del av det 

svenska skolväsendet i drygt ett sekel framåt.101 

 

1800-talet innebar stora förändringar för vad det innebar att vara medborgare i Sverige. Det moderna 

samhället stormade in i det svenska samhället vid 1840-talets början i och med den liberala riksdagen 
 

96 Richardson, Gunnar, ed., Ett folk börjar skolan – folkskolan 150 år 1842-1992 (Uppsala, 1992), s.7-11 
97 Richardson, Gunnar, Svensk utbildningshistoria (Lund, 2004), s.25 
98 Ibid., s.26 
99 Richardson ed. (1992), s.14-15 
100 Ibid., s.19-21 
101 Ibid., s.27-29 
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och förde bland annat med sig möjligheten att ersätta de gamla sociala relationerna, ofta patriarkala 

och agrara till sin karaktär. Detta kan bland annat ses genom avskaffandet av skråväsendet 1846 och 

införandet av tvåkammarriksdagen 1866.102 De liberala tankegångarna genomsyrade samhället med 

tankar om det frivilliga och öppna för alla, det demokratiska och ideella som tillsammans skulle 

verka mot en samhällsförändring och mot skapandet av en enad nation byggd på en stark gemensam 

historia. På denna våg red folkrörelserna som kom att spela stor roll i det politiska livet. De skapades 

utanför den politiska sfären där människor mobiliserade sig i intresseorganisationer, som 

arbetarrörelsen och kvinnorörelsen, där bland annat bildning av medlemmarna stod i fokus.103 En 

bildning som genom dess intressebaserade innehåll kom att skilja sig från den statliga folkskolans 

allmänbildande. 

 

1842 års folkskolestadga innebar inte att skolgången blev obligatorisk men att alla hade skyldighet 

att tillgodogöra sig, på det sätt de fann bäst, den kunskap som förmedlades i folkskolan.104 

Undervisningen skulle förmedla grundläggande och korrekta värderingar, vilket inom historie- och 

kristendomsundervisningen innebar patriotism och fosterlandskärlek. Värderingar som var starka 

under 1800-talet och nationalismens framväxt.105 Folkskolans historia är omfattande och lång där 

verksamheten sträckte sig fram till 1968 då den till fullo ersattes av enhetsskolan. Etablerandet av 

folkskolan tog lång tid vilket tydligt märktes genom misslyckandet av att förverkliga de uppgifter 

som staten ålagt sig själv och församlingarna som enligt stadgan skulle ha genomförts inom fem år, 

alltså 1847.106 Under dess första år var svårigheterna stora med brist på lärare, få idéer om hur skolan 

skulle kunna göras tillgänglig för alla samt hur undervisningen skulle vara för att bli bra. Detta var 

dock praktisk ogenomförbart på grund av brist på ekonomiska resurser, ett faktum som dessvärre 

påverkade hela folkskolesystemet och ledde till att synen på folkskolan snarare blev en skola i botten 

än en bottenskola för alla.107  

 

Arbetet med folkskolans förändring under sekelskiftet påverkades starkt av det omgivandet 

samhället, där parlamentarismen definitivt slog igenom och lika och allmän rösträtt infördes. Idéer 

om folkskolan som en enhetlig bottenskola växte återigen fram.108 Efter andra världskriget insåg 

många att folkskolan var i stort behov av en reform vilket ledde till att Skolkommissionens utredning 

 
102 Hedenborg & Kvarnström (2006), s.172-174 
103 Ibid., s.199-200 
104 Ibid., s.334 
105 Ibid., s.351 
106 Richardson (2004), s.60 
107 Ibid., s.60-62 
108 Richardson (2004)., s.109-111 
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1946 ledde fram till ett förslag om att föra ihop alla skolformer för de lägre skolåldrarna till en – 

enhetsskolan. En skola som skulle höja den allmänna bildningsnivån, ”demokratisera” skolväsendet 

och göra den praktiska utbildningen lika värd som den teoretiska.109 Ett försök som dock inte 

lyckades i och med det massiva motstånd som det fortfarande mötte från konservativa håll och som 

inte till fullo genomfördes förrän 1962. 

 

1962 års skolbeslut innebar den största förändringen för den svenska skolan sedan folkskolestadgan 

1842. Beslutet avskaffade det parallellskolesystem som dominerat skolväsendet i mer än ett sekel 

och banade istället väg för en demokratisk skola för alla barn. Den nioåriga grundskolan blev 

obligatorisk och gav möjlighet att fortsätta upp på gymnasiet som från 1968 arbetade med att omfatta 

alla som genomgått grundskolan.110 Dock skulle grundskolan genomgå många förändringar innan 

den nådde den form som idag är rådande i landet. Inom grundskolan levde alltså gamla tankar och 

traditioner kvar till dess att Lgr80 infördes och det skedde markanta förändringar. Skolan skulle nu 

omfatta elevansvar, medbestämmande och projektarbeten. Denna läroplan fungerade som ett 

mellanled till Lpo94 där det inte längre handlade om statens makt över skolan utan om att sätta upp 

riktlinjer som kommunerna och skolor skulle följa.111 I och med den nya grundskolan ersattes den 

regelstyrda skolan där regler, rangordning och krav på specialisering varit i centrum. Istället 

introducerades en skola där målstyrning skulle vara fokus. De mål som eleverna skulle uppfylla var 

nära anknutna till de tankar som nu var starkt rotade i det moderna samhället: kritiskt och kreativt 

tänkande, förmåga att lära för livet och kunskaper om makt, tolerans, rättigheter och skyldigheter.112 

 

7.5 Lärobokens utveckling och det vidgade läromedelsbegreppet 
 
Inom den speciella lärkultur som skolans värld verkar är kunskapen ofta redan utvald åt lärarna att 

förmedla genom inläsning av läroböcker som både informerar och övertygar läsaren att 

informationen är korrekt. De är också de viktigaste källor som eleverna ofta använder till att samla 

fakta att bygga sin kunskap på. 113 Dagens skola är ofta mycket mer än bara läroböcker, text är som 

Selander skriver i Pedagogiska texter och andra artefakter för kunskap och kommunikation inte bara 

”text” i skriven media. Det kan också omfatta tal och rörelser eller bild och föremål, ofta planscher 

 
109 Richardson ed. (1999), s.118 
110 Hedenborg & Kvarnström (2006), s.338 
111 Ibid., s.108-109 
112 Egidius (2001), s.114-155 
113 Selander (2003), s.184 
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eller modeller, alltså de artefakter som används för kommunikation och lärande.114 Här ska ett mer 

historiskt perspektiv läggas på just läroboken och dess utveckling. 

 

Under 1500- och 1600-talet skapades de första läroböckerna som skiljde sig från de övriga abc-

böckerna och grammatikorna av Peter Ramus och Jan Amos Comenius. Som tidigare beskrivits har 

synen på kunskapens förmedling starkt förändrats genom de årtusenden människan haft ett språk för 

kommunikation, från ett muntligt kommunikationssätt via ett skriftligt privilegium för studenter i 

klosterskolan till ett fakta- och forskarbetonat arbetssätt. Under 1800-talets förändrade och mer 

kontrollerade syn på kunskap i och med ett produktionssökande samhälle, blev lärobokens betydelse 

som källa till denna kunskap allt större. Det talade ordet fungerade inte längre som enda instrument 

till undervisning.115 De första läroböckerna i Sverige var Carlsons skolgeografi (1887), Berg-Lindéns 

Lärobok i naturkunnighet (1889) och den bok som används i denna uppsats fast i en senare upplaga 

och för realskolan, Odhners historia från 1869. Dessa böcker kom att lägga grunden för hur 

läroboksförfattandet inom deras ämne skulle se ut, exempelvis influerades Grimberg av Odhner i 

arbetet med sin lärobok.116 

 

Till en början var läroböckerna i historia förkortningar av större uppslagsverk.117 Detta följer med 

lärobokens tradition in i idag och syns genom exempelvis den kronologiska strukturen med olika 

tematisk struktur, ofta beroende av den rådande forskningssynen. Dominerande i de tidiga 

historieböckerna var kungalängder för att senare ersättas av en mer periodiserad struktur, men 

tematiskt har de genom alla år huvudsakligen ägnat sig åt politik, makt och styrelseform. 

Utformningen av läroböckerna är inte direkt styrda av styrdokument såsom läroplaner och kursplaner 

utan är istället byggda på starka traditioner och normer och är ständigt utsatta för revideringar. Dessa 

aktiva texter är också känsliga för sitt samhälles kunskaper och värderingar, vilket bland annat kan 

ses i att många läroböcker över hela världen vid 1990-talets början var tvungna att skrivas om då 

kalla kriget tagit slut.118 Som Selander skriver är läraren den som förändrar lärobokens användning 

och nyttjar den på olika sätt, den omstruktureras och delar kan även tas bort eller kompletteras med 

andra källor för kunskap.119 Möjligheterna är i det närmaste oändliga för läraren och eleven. 

 

 
114 Selander, s.186-187 
115 Ibid., s. 196 
116 Ibid., s.199-200 
117 Johnsen ed. (1998), s.105 
118 Långström (1997), s.15 
119 Selander (2003), s.198 
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8. Undersökning 

8.1 Textanalys läroböcker 

8.1.1 ”Försök till lärobok i Swensk historia för Folkskolor och 
Nybegynnare” 
 

Det första som slår läsaren när Starbäcks bok öppnas vid textutdraget om Gustav Vasa är dess 

kortfattade text och struktur samt det faktum att hela kungens verksamma tid ryms på ett uppslag. I 

den tunna boken om Sveriges historia, utkommen i sin sjunde upplaga 1870, skildras Gustav Vasas 

väg från flykten från den danske kungen till dess att han dör 1560 och lämnar tronen till sina 

söner.120 Denna kronologiska struktur och det kortfattade framställningssättet kan tydligt kopplas till 

den objektiva och encyklopediska kunskap som Gustavsson talar om där fakta förmedlas som resultat 

av en process och inte som processen i sig.121  

 

Omfattningen av textstycket är två sidor indelat i fem kortare numrerade stycken där handlingen 

snabbt förs framåt genom att händelserna inte förklaras ingående. Även detta är ett tydligt tecken på 

”kunskap som lärdom” där uppslagsverksliknande fakta förmedlas till eleven av en mer kunnig 

lärare.122 Något som än mer bekräftas av avslutningen till det större kapitlet i Starbäcks lärobok, 

”Gustav Vasa och hans söner”, som är en kortfattad översikt av den tid som Vasa-ätten styrde landet. 

Om riskerna med att bli för kortfattad och endast förmedla fakta utan mening skriver även Selander 

och talar om vikten av att sätta in fakta i ett större sammanhang123, vilket översikten i slutet av 

kapitlet kan ses som ett medel för. Viktigt är dock att förstå, som Säljö skriver, hur betydelsefull 

faktakunskapen ändå är för samhällets vidare utveckling.124 

 

Texten syftar till att vara pedagogisk och informativ och som enligt vad författaren skriver i förordet 

ska ”söka gifwa nybörjaren en redig och klar öfversikt af wårt lands framfarna öden och 

fortskridande utweckling”.125 Den objektiva synen på kunskapsförmedlingen är därmed synlig och 

medveten direkt hos författaren. Denna medvetenhet är något som Långström lade märke till i sina 

intervjuer av läroboksförfattare. Han skriver också att författarna för med sig något av sin samtid 

 
120 Starbäck, C. Georg, Försök till lärobok i Swensk historia för Folkskolor och Nybegynnare (Norrköping, 1870), s.40-
41 
121 Gustavsson (2001), s.21 
122 Kjörup (1999), s.31-32 
123 Selander (1988), s.29 
124 Säljö (2005), s.17 
125 Starbäck (1870), förord s.1 
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med i sina texter126, vilket även det bekräftas av Starbäcks förord och vilja att förmedla landets 

historia till barnen i en samtid full av nationell strävan och fostran. Läroboksskrivandet är också så 

mycket mer än bara att förmedla kunskap enligt sin egen syn, det finns många intressenter som vill 

tycka om dess utformning och användning.127 Läroboken syftar även till att användas tillsammans 

med en läsebok vilket kan ses som en början mot ett mer utvidgat läromedelsbegrepp eftersom 

Starbäck här tydligt bryter mot vad Selander kallar ”den institutionella användningen av begreppet” 

där ingen annan text förutsätts utan endast läroboken är ämnet och kursen.128 

 

Bland de medel som används för att tydliggöra textens struktur kan rubriceringen ses. Genom 

uppbyggnaden av texten hjälper rubrikerna till att göra den tydlig och kan samtidigt röja de 

huvudsakliga teman som ska förmedlas.129 Starbäcks bok om Sveriges historia är tydligt uppdelad, 

som tidigare beskrivits, i tre delar där den delen relevant för den här undersökningen har rubriken 

”Nya tiden”, underrubriken för kapitlet ”I. Gustav Vasa och hans söner” och till rubrik för delkapitlet 

ses ”Gustav I”. I förordet skriver författaren att det i boken ska ges större betydelse åt helheten och 

mindre åt regentnamn, där Starbäcks syn på kunskap som en helhet betyder att kunna de översiktliga 

och viktiga händelserna. Detta skiljer sig från den syn på kunskap som helhet som Långström skriver 

om, den som kräver en förståelse för både nutid och dåtid och som baseras på teorier från historiker 

som exempelvis Braudel.130  

 

Textutdragets teman är få, endast fem till antalet: reformationen, ”Klockekriget”, konflikten med 

Danmark, ”arfföreningen” samt Dacke-fejden, vilket tyder på att en stark avgränsning av stoffet 

måste ha skett av författaren. Ett tydligt exempel på hur svårt läromedelsförfattarens yrke är med 

dess balansgång mellan att förmedla stoffet allsidigt eller torftigt.131 Fokus i texten ligger på Gustav 

Vasa då de övriga karaktärerna i textutdraget är få, de som nämns är exempelvis ”bröderna Olaus och 

Laurentius Petri” samt kungens ”frände” Christian III. Gemensamt för dem alla är de knapphändiga 

beskrivningarna av dem. Johnsen skriver om de ställningstaganden och frågor som måste ställas när 

en lärobok författas och diskuterar, som även Långström och Allansson gör, huruvida en text kan 

vara helt objektiv eller om den måste innehålla subjektiva val.132 En fråga som även är intressant att 

diskutera i den här undersökningen. 

 
126 Långström (1997), s. 221-223 
127 Melander (1995), s.15 
128 Selander (1988), s.33 
129 Hellspong & Ledin (1997), s.124 
130 Långström (1997), s.195-196 
131 Skolverket (2006), s.46-47 
132 Johnsen ed. (1998), s.107 
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Starbäcks lärobok är tydligt informativ vilket kan ses som att författaren söker vara opersonlig och 

endast förmedla de översiktliga fakta som presenteras i boken. Genom detta skapas vad Hellspong 

och Ledin kallar ett utifrånperspektiv, som kan liknas vid det objektivistiska framställningssätt som 

finns i uppslagstexter, där läsaren ser texten som något utanför sig själv som den bara har en relation 

till som iakttagare.133 Detta ses även genom att textutdraget saknar både en tydlig författare och ett 

tilltal. Något som istället skapar möjlighet för författaren att använda ett starkt aktörsperspektiv 

vilket tydligt ses genom de sätt som Gustav Vasa framställs och omtalas. Hänvisningarna till kungen 

görs i första delen av utdraget med både förnamn, efternamn och med släktnamnet ”Wasa”, för att i 

senare delen av texten förändras till en användning av förnamnet endast. I den tidigare forskningen 

har inget gått att finna om betydelsen av olika användningsområden av namn, men Hellspong och 

Ledin skriver om omtal och tilltal som ett tydligt tecken på textens sociala attityd.134 Kanske kan 

användningen av ”Gustav” ses som ett försök att skapa en närmare relation mellan kungen och de 

uppväxande invånarna, ett textdrag skapat för att få eleven att känna sig närmare texten.  

 

Genom ordval som ”underbara äfwentyr” och ”den genom Luther från menniskofunder renade 

kristendomen” ges ett övergripande positivt intryck av Gustav Vasa och hans verksamma tid. Vikten 

av ordvalet blir tydligt när man diskuterar hur intresse för historien ska skapas och hur elevens lust 

för lärande ska väckas. Det som Waldemarson kallar den narrativa diskursen135, där historien 

skildras med inlevelse och väcker läsarens intresse, är delvis frånvarande i Starbäcks lärobok. De o

som försöker skapa detta är få och misslyckas med att ge textutdraget ett narrativt drag. De negativa 

orden som finns i utdraget gäller oftare de övriga karaktärerna och deras handlingar än kun

exempelvis genom ”bortrensning av menniskotillsatserna” och ”Lübecks makt helt och hållet 

krossad”. Tydligt kan det starka stödet för den protestantiska läran ses i Starbäcks text som även 

återspeglar de nationalistiska tankar som genomströmmande landet vid den här tiden genom sina 

positiva återberättelser om Gustav Vasa och hans verksamma liv. 

 

 

 

 

 

 
133 Hellspong & Ledin (1999), s.138 
134 Ibid., s.174 
135 Waldemarson (2005), s.27 
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8.1.2 ”Lärobok i fäderneslandets historia” 
 
Den kronologiska struktur som så tydligt genomsyrade Starbäcks lärobok finns även med i C.T. 

Odhners klassiska lärobok i historia. Här redogör författaren för Gustav Vasas liv på åtta sidor där 

händelserna sträcker sig från en kortfattad skildring av ungdomen för att raskt fortsätta vidare via 

äventyren i Dalarna och reformationen och avslutas sedan hos Gustav Vasa som kung och 

människa.136 De mindre avdelningarna i Odhners huvudsakligt kompakta text är karakteriserande för 

den lärobokstext som Selander utgår från i Lärobokskunskap där olika teman tas upp men ändå 

behandlas på liknande sätt och i kronologisk ordning.137 Med hjälp av kolumnstreck och årtal i 

marginalen underlättas läsningen och aktualiserar diskussionen om vad som är objektiv och subjektiv 

kunskap. Relevant här i och med detta styrda val av kunskap blir även här klassificeringen av 

kunskap som, som Johnsen skriver, oviktig och viktig kunskap vilket väcker frågor om vem som har 

rätt att bestämma innehållet i läroböckerna.138 I motsats till underlättandet av läsningen står den stora 

textmassan samt avsaknaden av sammanfattning och textrelaterade uppgifter. 

 

Det pedagogiska syfte som texten har framkommer genom författarens förord och omnämnandet där 

av de färgkartor och den innehållsförteckning som bifogats läroboken på lärobokskommissionens 

förslag i syfte att göra boken mer lättfattlig.139 Förordet till den sextonde upplagan skrevs 1898 och 

talar mest om de förändringar som boken genomgått gällande exempelvis utvidgningen av stoffet. 

Något som Allansson diskuterar i sin uppsats såsom att stoffet kraftigt utökats under hennes 

undersökningsperiod men snarare på bredden än på djupet där all fakta från de tidigare böckerna 

följde med in i de nya.140 Som kan ses av exemplen ovan innehåller Odhners lärobok ett flertal sätt 

som boken blir mer pedagogisk på. Selander behandlar även i sin undersökning betydelsen av bilden 

i läroboken och skriver såhär om kartans betydelse: ”Kartans uppgift, i historieböcker, är främst att 

illustrera olika rikens utbredning under skilda perioder”.141  

 

Textutdraget om Gustav Vasa innehåller inga bilder, hela boken har tre stycken färglagda 

översiktskartor, men avslutas med en schematisk bild över Vasa-ätten också den i syfte att underlätta 

läsning och inlärning.142 I förordet nämns även att läroboken har en kompletterande läsebok, 

”Berättelser ur fäderneslandets historia” av Teodor Knös, vilket kan ses som en tydlig hänvisning till 
 

136 Odhner, C.T., Lärobok i fäderneslandets historia (Stockholm, 1902), s.34-42 
137 Selander (1988), s.30 
138 Johnsen ed. (1998), s.152 
139 Odhner (1902), förord s.1 
140 Allansson (2000), s.39 
141 Selander (1988), s.105 
142 Odhner (1902), s.42 
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eleven att få större och djupare kunskap om Sverige i en tid där fosterlandkärlek och patriotism 

präglade samhället. 

 

Handlingen skildras på ett berättande sätt vilket ses genom formuleringar som: ”En dag i november 

månad 1520 mötte Gustaf en av sin faders tjänare” och ”Så händer en gång, då Gustaf kommit till 

bonden Sven Elfsson i Isala”143, där det är tydligt att den narrativa diskursen är närvarande i texten 

trots lärobokens möjlighet att kompletteras med en läsebok. Detta berättande sätt skapar som 

Waldemarson skriver en spänning till historien och ökar intresset hos läsaren samt underlättar 

läsningen.144 Textutdraget är inte indelat i stycken avdelade med rubriker utan temabrytningarna är 

istället markerade i fetstil och indragna från marginalen vilket skapar den massiva text som löper 

över de åtta sidorna om Gustav Vasa. Rubriceringen är dock fortfarande viktig då den tydligt visar 

vilka teman som dominerar i texten, som liksom sidantalet är åtta till antalet. De behandlar 

exempelvis ”Befrielsekriget”, ”Kyrkoförbättringen” (reformationen) och ”Västerås’ riksdag 1527” på 

mellan en halv och en sida, alla handlingar som Gustav I utförde under sina år som kung. 

 

Textutdragets fokus ligger på den politiska historien runt Gustav I:s liv. Ett karaktärsdrag hos 

läroböcker från denna tidsperiod som det mesta av undersökningens tidigare forskning bestyrker, 

bland annat Johnsen som skriver om det nationalromantiska draget som dominerade runt 

sekelskiftet.145 Odhners lärobok talar om kungen som ”Gustaf” i den löpande texten medan ”Gustaf 

I” främst förekommer i rubriker, vilket kan ses som ett sätt för författaren att förstärka den berättande 

framställningen. Att fokus ligger på Gustav I blir också tydligt när aktörerna studeras. De som 

omtalas i singular är få: två stora namn i historien - ”den store troshjälten Martin Luther” och ”den 

trolöse Kristian” samt tre mindre namn men i Gustav I:s liv viktiga karaktärer – ”Arent Persson på 

Ornäs”, ”Barbro Stigsdotter” och ”Sven Elfsson i Isala”. 146 Övriga aktörer omtalas i plural som 

”danskarna”, ”dalkarlarna” eller ”borgare och bönder”. Detta kan tillsammans med kungen plats i 

centrum av historien som ett tydligt bevis på vad Johnsen skriver, nämligen att den kronologiska 

dispositionen bestämdes av kungarna. Dock inte så tydligt som i Johnsens exempel där 

innehållsförteckningen är indelad efter kungalängden.147 

 

 

 
143 Ibid., s.34-35 
144 Waldemarson (2005), s.27-28 
145 Johnsen ed. (1998), s.54-57 
146 Odhner (1902), s.37+34+35 
147 Johnsen ed. (1998), s.105 
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I delkapitlet ”Gustaf I såsom konung och människa”148 talas om ”de tre storverk” som kungen under 

sina regeringsår uträttat: befriat landet från det danska förtrycket, renat religionen och förbättrat 

landets ekonomi kraftigt samt grundat en stark kungamakt genom att göra Sverige till ett arvrike. 

Bland annat är det ordval som ”storverk” och ”kyrkoförbättring” som gör att texten ger en 

övergripande positiv bild av Gustav Vasa och hans regeringstid och den grund som lades för det 

moderna samhällets framväxt. De positiva ordvalen gällande reformationen är ett tydligt tecken på 

den religiositet som var en stor del av samhället även om den inte direkt omnämns som Selander 

uppger den gjort i tidigare upplagor av samma bok, då också han noterat försvinnandet av vad 

Waldemarson kallar den religiösa diskursen.149 Textutdraget innehåller också vad Liljegren kallar 

karaktärsdanande drag som syftar till att ha en fostrande effekt på eleven150 och som kan 

exemplifieras med ord som ”redliga hustru”151. Även Johnsen talar om detta syfte med läroböckerna 

att förmedla tankar om flit och foglighet för att skapa goda och patriotiska medborgare.152 

 

8.1.3 ”Sveriges historia för folkskolan” 
 
Grimbergs bok är mycket mer omfattande än de tidigare två och textutdraget om Gustav Vasa består 

här av 25 sidor. Detta innebär att jag för den närmare undersökningen har valt ut tre delkapitel vilka 

är följande: ”Gustav Vasa och Dalkarlarna”, ”Landsfadern Gustav Vasa” och ”Gustav I, hans familj 

och hans ålderdom”. Textutdraget sträcker sig från resningen av dalkarlarna via reformationen för att 

landa i kungens familj och ålderdom.153 Selander skriver om denna ökning av stoffet och hur fokus 

har förskjutits från ett litet stoff som behandlas utförligt till ett brett och stort urval som istället 

behandlas kortfattat. Något som kan få konsekvenser såsom att böckerna inte förmedlar perspektiv 

utan endast faktakunskap.154 En faktakunskap som tydligt är en del av den intertextualitet som 

Hellspong och Ledin talar om där den traditionella struktureringen av stoffet följer med till de nyare 

läroböckerna.155 

 

Textens struktur är kronologisk, men med tematiska inslag som blir synliggjorda med hjälp av 

kapitelindelningen och rubriker som: ”Dackefejden” och ”Gustav ändrar styrelsesätt”. Kapitlen är 

elva stycken inom textutdraget, där det kortaste är ungefär en halv sida och det längsta ungefär fyra 
 

148 Odhner (1902), s.41 
149 Selander (1988), s.57, Waldemarson (2005), s.33-34 
150 Liljegren (1998/1999), s.46 
151 Odhner (1902), s.35 
152 Johnsen (1998), s.58 
153 Grimberg, Carl, Sveriges historia för folkskolan (Stockholm, 1927), s.92-117 
154 Selander (1988), s.96. Skolverket (2006), s.46-47 
155 Hellspong & Ledin (1999), s.56 
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sidor. I textutdraget finns även längre citat ur Peder Swarts krönika om Gustav Vasa från ca 1561 

som används för att berätta om exempelvis Gustavs öden när han är i Bergslagen156 något som 

förstärker den berättande funktionen i texten. 

 

Den repetitionskurs med frågor som ligger i slutet av första och andra delen av läroboken innefattar 

alla delkapitel i boken, de flesta separat och ett par sammanslagna, och frågor ”äro alltså avsedda att 

vara en hjälp att inlära det, som är viktigast”.157 Det visas tydligt att syftet med frågorna är att ge 

eleverna den kunskap som författaren anser vara viktigast och att det undervisningstraditionella sättet 

att skriva läroböcker som Långström skriver om158, är i fokus i Grimbergs lärobok. Även här kan 

därmed frågan väckas om vad som ska räknas som viktig och mindre viktig kunskap och en 

motsättning uppstår mellan läroboken syfte, vad som är bäst för eleverna och vad intressenterna vill 

se i utformandet.159 

 

De elva delkapitlen som omfattar Gustav Vasa har tre sidor med frågor tilldelat sig bland vilka kan 

ses: ”Berätta om Gustav Vasas barndom och ungdomsäventyr!”, ”Vilka äro Gustav I:s storverk?” 

och ”Vilka voro hans mest betydande söner?” Frågorna agerar som en förstärkare åt textens 

pedagogiska syfte. Författaren skriver i förordet till den andra upplagan från 1909, med utgångspunkt 

i sitt eget pedagogiska syfte, att läroboken ska vara ett medel för att skapa intresse för fosterlandet 

hos eleverna. 160 Detta uppnås genom att göra kunskapen och historien levande då det bara är den 

kunskap som fångar intresse som räknas som verklig kunskap. Genom den andra förstärkaren åt det 

pedagogiska syftet, nämligen bokens funktion som både lärobok och läsebok, anser författaren att 

syftet blir uppfyllt då texten blir mer lättfattlig och intressant för eleverna. En åsikt som Selander 

tycker har försvunnit i dagens läroböcker och betonar avsaknaden av det undersökande äventyret 

med att läsa historia.161 Även Gustavsson betonar vikten av att låta kunskap vara både en process och 

en produkt med målet att utveckla både den och människan som kunskapen ryms inom.162 

 

Om Gustav Vasas äventyr i Dalarna berättas genom citatet från Peder Swarts Gustav Vasas krönika, 

som följs av en detaljerad redogörelse för Gustavs kamp att få dalkarlarna att lyssna till honom och 

ställa sig upp mot statsmakten. Grimbergs syfte att utöka läroboken till att också vara en 

 
156 Grimberg (1927), s.93-94 
157 Ibid., s.200+206-208 
158 Långström (1997), s.135-136 
159 Melander (1995), s.15 
160 Grimberg (1927), förord till andra upplagan, förord s.1 
161 Selander (1988), s.126 
162 Gustavsson (2001), s.21 
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intresseväckande läsebok visas genom de långa berättande avsnitt som ryms inom varje kapitel, vars 

rubriker delvis beskriver innehållet i texten. Exempelvis handlar det andra delkapitlet, ”Landsfadern 

Gustav Vasa”, om det arbete som kungen gjorde för att behålla de stora reformerna han genomfört. 

Här beskrivs bland annat fogdarnas syfte, stärkningen av bergsbruket samt maktfråntagandet från 

Hansan. Genom uppmärksammandet av inte bara reformen i sig utan även om arbete efter fördjupas 

kunskapen, vilket förhoppningsvis leder till att förståelse och intresse för historien uppstår hos 

eleven.163 Dock är det viktigt att, som Ekvall skriver, betona att lärandet naturligtvis inte bara är 

beroende av läroboken utan också av lärare och undervisningssätt.164 

 

Trots det myckna skrivandet om vad som skedde i Sverige under denna tidsperiod är fokus tydligt 

lagt på kungen och hans liv, där hans handlingar ligger till grund för samhället och historien. Den 

politiska historien är därmed dominant även här, även om en förändring kan ses mot en historia som 

är mer periodiserad men ändå med betoning på politik och makt.165 Text-jaget har som mål att 

framställa texten på ett lättfattligt, målande och berättande sätt. I förordet till den sjunde upplagan 

från 1921 kommenteras just språket och Grimberg skriver om att språkliga förenklingar gjorts efter 

rekommendationer från verksamma folkskolelärare166, något som än mer underlättar det berättande 

framställningssättet. Detta drag hos texten fortsätter genom hur Grimberg låter kungen själv komma 

till tals, genom användningen av citat som: ”Vad som gav Gustav kraft att bära smärtan var tanken: 

’Sverige måste och skall dock räddas’ ”167, ett stilistiskt drag som skapar ett inifrånperspektiv och 

därmed en relation mellan aktören och texten samt läsaren.168 Detta ses även genom citaten från 

Peder Swart och hans positiva skildring av kungens liv. 

 

Det är en överlag positiv bild av Gustav Vasa som ges i Grimbergs bok, vilket ses redan i 

indelningen av delkapitlen och val av rubriker som ”Landsfadern Gustav Vasa”. I detta textstycke 

använder författaren sig även av ordval som ”den store ’riksbyggmästaren’” och beskriver kungen 

som den som ”räddat rikets självständighet”, ”renat tron och stärkt rikets krafter med kyrkans 

överflöd” samt ”skapat endräkt i landet” genom kuvandet av bondeupproren och skapandet av 

arvriket.169 Dessa formuleringar skapar hos läsaren en stark känsla för nationen och för det rike som 

kungen skapade, samt en vilja att göra gott ifrån sig. Detta stärks än mer av ordval i 

 
163 Långström (1997), s.50 
164 Ekvall (1995), s.74 
165 Johnsen ed. (1998), s.105-106 
166 Grimberg (1927), förord till sjunde upplagan, förord s.2 
167 Grimberg (1927), s.93 
168 Hellspong & Ledin (1997), s.138 
169 Grimberg (1927), s.110 
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repetitionsfrågorna som ”Vad var det, som gjorde honom till frihetskämpe?” samt ”Nämn några 

utmärkande själsegenskaper hos Gustav I!” där det karaktärsdanande syftet som Johnsen och 

Liljegren talar om gör sig påmint. De negativa ord som märks i texten gäller de som trotsade kungens 

verksamhet och kan ses i formuleringar som ”ty den svenske bonden var trög” och skildringen av 

dem som levde i Smålands skogar, nämligen ”ett styvsint och krigiskt släkte”.170 

 

8.1.4 ”Epos A och B” 
 

I ”Epos A och B” börjar textutdraget där Gustav Vasa finns omnämnd på sidan 184 i kapitlet 

”Norden: från union till nationalstater”. Den tjocka läroboken som gavs ut i sin första upplaga 1996 

har sedan dess genomgått en del förändringar vilka i den tredje upplaga från 2003 som används i 

undersökningen främst gäller revidering och uppdatering av de två sista kapitlen.171 En åtgärd som är 

nödvändig och genomförs på grund av den stora risk som läromedel löper att snabbt bli inaktuella, 

slitna och nerkladdade.172 Textutdraget skildrar hur Norden såg ut från tidigt 1500-tal till början av 

1700-talet och nämner Gustav Vasa första gången under den andra underrubriken ”Sverige bryter sig 

ur unionen”.173 Detta stycke skildrar tiden innan Gustav Vasa blev kung vilket visar den 

kronologiska struktur som boken har. Ett drag som har levt kvar i historieböcker sedan de började 

skrivas men som Selander skriver har förändrats och anpassats efter det syfte som läroboken har.174 

 

Den kronologiska struktur som nämns ovan visas i att textutdraget sträcker sig från innan Gustav 

Vasa blev kung tills dess att den svenska riksdagen börjar växa fram. Dock ses även en tydlig 

tematisk uppbyggnad när fokus i styckena, vilket ses genom de sju rubrikerna, snarare läggs på 

samhället och dess utveckling än på vad som skedde i vilken ordning. Syftet med ”Epos A och B” är 

att boken ska vara just kronologiskt uppbyggd men samtidigt skildra historien på ett berättande och 

kritiskt sätt. De vill ”skriva berättande och konkret och undvika att ta in fakta utan att sätta in dem i 

ett tydligt sammanhang”.175 Johnsen betonar detta mer problembaserade framställningssätt och talar 

om de uppmaningar som eleverna får att tänka kritiskt och reflektera över historien.176 Exempelvis 

syns detta genom en separat faktaruta som skildrar de olika skrifter som Gustav Vasa beställde för att 

 
170 Ibid., s.112+108 
171 Sandberg m.fl (2003), förord 
172 Föreningen Svenska Läromedelsproducenter (1997), s.39-40 
173 Sandberg m.fl (2003), s.185 
174 Selander (1988), s.30 
175 Sandberg m.fl. (2003), förord 
176 Johnsen ed. (1998), s.58-59 
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skildra sina äventyr i Dalarna.177 Här problematiserar författarna de källkritiska dilemman som 

uppstår inom historisk forskning och som kan diskuteras med ett mer forskningsbaserat arbetssätt. 

 

Vidare i det sex sidor långa textutdraget om Norden under 1500-talet finns en mängd bilder av 

Gustav Vasa och hans samtid. De skildrar bland annat hur en dansk adelsfamilj kunde se ut och en 

scen ur en gudstjänst efter reformationen. Selander diskuterar i Lärobokskunskap det illustrativa syfte 

som bilder kan ha i en lärobok och hur de kan underlätta läsningen.178 Detta motsägs till viss del av 

Sandqvist som skriver om hur bilder och bildtexter mer och mer har tagit över den funktion som den 

sammanhängande texten tidigare haft och att införandet av bilder exempelvis kan ha lett till att texten 

i sig har blivit mer kompakt.179  

 

Texten ska ge eleven underlag till förståelse och reflektion, vilket sägs i läroplanen och kursplanen 

för historia, och vilket författarna anser uppnås genom att skriva en bok som hela tiden sätter 

historien i sitt sammanhang.180 Det underlag som ges måste dock arbetas med i undervisningen 

vilket, som Skolverket skriver, innebär att hur eleven tillägnar sig kunskapen i slutändan ändå ligger i 

hur läraren arbetar med boken.181 I ”Epos A och B” ges dock läraren stora möjligheter att skapa en 

grund hos eleven. Språket är berättande med långa meningar men förmedlar ändå fakta på ett 

lättförståeligt sätt och författarna hävdar att även om det tar plats att tydligt och konkret förklara 

historien, boken är totalt 598 sidor lång, så ökar det förståelsen för historiska händelser och den 

verklighet vi lever i idag.182 Detta i sin tur skapar en grund för det livslånga lärandet som både 

Egidius och Säljö talar om och bättre möjligheter för eleven att inhämta kunskap utanför skolan.183 I 

förordet skriver författarna också om de kompletterande läromedel som finns till ”Epos”-serien och 

hur seriens komposition tillsammans bidrar till skapandet av reflektion och kritiskt tänkande. Egidius 

skriver om denna förmåga som blir allt mer aktuell i dagens samhälle där undervisningsmetoder som 

omfattar IT och IKT blir en allt större del av skolan och där kunskap inte längre förmedlas från en 

källa.184 

 

 
177 Sandberg m.fl. (2003), s.185 
178 Ibid., s.102 
179 Sandqvist (1995), s.185 
180 Sandberg m.fl. (2003), förord 
181 Skolverket (2006), s.49 
182 Sandberg m.fl. (2003), förord 
183 Egidius (2001), s.163. Säljö (2005), s.15-16 
184 Egidius (2001), s.170-171 
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Textutdraget är början på ett större kapitel som heter ”Norden: Från union till nationalstater” och 

omfattar sju underrubriker där både Sverige, Norge och Danmarks historia skildras och jämförs. 

Författarna motiverar detta genom ”vi betonar också Norden och försöker hela tiden sätta in Sverige i 

ett nordiskt sammanhang”.185 En tanke som kan ses som influerad av de idéer som bland annat Säljö 

diskuterar gällande hur vi lär genom socialt samspel och förståelse för de större sammanhangen.186 I 

de följande rubrikerna och texterna som är relevanta för undersökningen är det lätt att se vilka de 

större teman som finns i texten är: reformationen och bildandet av den nya svenska staten. Detta ses 

exempelvis genom rubriker som ”Sverige bryter sig ur unionen”, ”Reformationen i Norden”, ”Mot 

skattestaten” och ”Riksdagen växer fram”. Teman som framhävs men fått mindre betydelse är 

bondeupproren och Gustav Vasas propaganda om sig själv vilket tydligt kan ses som att fokus har, 

som Sandqvist skriver, förflyttats från personer till samhället och förändring.187 Fortfarande kan 

dock skildringen av personer och politisk historia ses där fokus starkt ligger på inskaffandet av makt 

något som Johnsen betonar fortfarande är en viktig del av lärobokskrivand

 

Text-jaget vill på ett berättande sätt förmedla historien om Sverige under 1500-talet till läsaren, i 

enlighet med författarnas syfte som det skrivs om i förordet. Detta lyckas väl då språket är livfullt 

och berättande, varierat och nyanserat vilket talar emot de resultat som Waldemarson fann i sin 

undersökning. Hon skriver där om hur det berättande draget i läroböckerna alltmer försvinner och 

istället ersätts av koncentrerad faktakunskap.189 Epos A och B skapar istället en förståelse för 

händelserna genom längre och mer uttrycksfulla meningar som sätter in händelser i sammanhang, 

exempelvis genom jämförelser inom Norden: ” Många inom högadeln och borgerskapet i både 

Sverige och Danmark tyckte att biskoparna hade alldeles för stor makt, och att kyrkan var för rik. Det 

tyckte naturligtvis också de nya kungarna.”190 

 

Det är en överlag neutral och objektiv syn på Gustav Vasa som förmedlas i textutdraget. Författarna 

skildrar ingående både det positiva han gjort för landet, som bildandet av den nya staten – och vad 

som negativt drabbade folket och vilka konsekvenser det fick, exempelvis bondeupproren. Gustav 

Vasa omnämns på olika sätt i textutdraget exempelvis som ”den blivande svenske kungen” och ”en 

sparsam och försiktig herre”. Dessa uttryck liksom exempelvis ”en skicklig talare” är på de sätt som 

 
185 Sandberg m.fl. (2003), förord 
186 Säljö (2005), s.14-16 
187 Sandqvist (1995), s.185-186 
188 Johnsen ed. (1998), s.105-106 
189 Waldemarson (2005), s.41 
190 Sandberg m.fl. (2003), s.186 
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Gustav Vasas person beskrivs i texten vilka också vävs in i den övriga texten. Detta leder till att 

fokus ändå försvinner från hans person och istället, som Sandqvist skriver, hamnar på samhällets 

utveckling eller på flertalet individer.191 Bland dessa kan ses Kristian II vars tankar om Stockholms 

blodbad det kort redogörs för, Luther samt Nils Dacke. Även ”furstarna nere i Europa” nämns liksom 

Gustav Vasas familj som drabbades hårt av Kristian II försök att hålla liv i unionen.192 

 

8.1.5 ”Alla tiders historia Maxi” 
 

Textutdraget om Gustav Vasa i ”Alla tiders historia Maxi”, som gavs ut 2002 delvis baserad på de 

tidigare i ”Alla tiders historia”-serien, inleds direkt med skildringen av Gustav Vasas intåg i 

Stockholm 1523 och med en bild av Carl Milles nationalromantiska staty av kungen. Utdraget 

sträcker sig över tre sidor och har en tydlig kronologisk struktur som går via reformationen, 

skatteindrivningen och formandet av den nya staten för att avslutas i bondeupproren och Nils Dacke. 

Här ses att författarna har gjort en tydlig avgränsning i sitt stoff och placerat dem i ordning efter när 

de hände och placerar därmed tiden i centrum. Något som kan ses som ett typiskt drag för den i 

samhället kanoniserade kunskapen som Kjörup och Gustavsson skriver om193 men som inte heller 

behöver betyda något mer än ett sätt att organisera innehållet på194. 

 

Författarnas val av information kan också problematiseras när det gäller bilder och diagram. Den 

stora bild av statyn på Gustav Vasa dominerar det första uppslaget i textutdraget och visar tydligt, 

enligt vad Selander skriver om att bilder i sig fungerar som bärare av information195, att syftet med 

texten är att skildra just Gustav Vasa. Bildtexten problematiserar dock statyn genom att betona dess 

funktion som en förstärkare av den nationalromantiska anda som var dominerande i Sverige vid 

sekelskiftet 1900. Motsättningar kan dock ses i texten mellan att skildra de individuella personerna 

eller den lilla människan då en bildtext till ett träsnitt av en tidsenlig badstuga delvis används för att 

skildra Olaus Magnus liv och delvis för att berätta om åderlåtning, något Sandqvist diskuterar.196 

Detta kan ses som ett uttryck för författarnas vilja att visa på flera perspektiv i texten. 

 

 
191 Sandqvist (1995), s.186 
192 Sandberg m.fl (2003), s.185-189 
193 Kjörup (1999), s.31-32, Gustavsson (2001), s.21 
194 Selander (1988), s.30 
195 Selander (1988), s.102 
196 Sandqvist (1995), s.185-186 
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”Alla tiders historia Maxi” har enligt författarna i förordet skrivits som en tolkning av kursplanerna i 

gymnasieskolans kurser i historia. De talar där även om vikten av källkritik: ”behovet av källkritik 

har nog aldrig varit så stort som idag när det finns enorma mängder information på miljontals 

webbplatser.”197 och ställer där frågor som ”vem skriver vad, för vem, i vilken situation och varför?” 

De motiverar inte på vilka sätt de har valt att föra in källkritiken i sin bok men exempel på hur det 

framställs kan ses, som nämndes ovan, i bildtexten till statyn av Gustav Vasa. Generellt är dock 

texten i textutdraget kompakt och informativ utan några problematiseringar. Exempelvis kan ses i 

delkapitlet ”Sverige blir lutherskt”: ”Vid en riksdag i Västerås 1527 bestämdes att kungen skulle få 

tillgång till kyrkans överskjutande inkomster och ta över biskoparnas slott. Av de indragna 

kyrkogodsen tillföll större delen kronan, medan något överläts till adeln.”198 Här ses tydligt det som 

Waldemarson hänvisar till som den allt mer effektiviserade historien där fakta endast förmedlas till 

eleven utan att ge dem möjlighet till reflektion.199 

 

De teman som textutdraget behandlar visas tydligt genom rubriceringen och ´varje stycke behandlar 

just det som rubriken säger på lite mindre än en sida vardera. Textstycket ”Gustav Vasas Sverige” är 

indelat i tre underrubriker: ”Sverige blir lutherskt”, ”Gustav Vasa – riksbyggmästaren” och 

”Bondeupproren”. Alltså är ett fåtal händelser tagna för att närmare skildra kungens liv.200  Viktigt är 

dock, som bland annat Johnsen betonar, att vara noga med att sålla vad som ska vara med i 

skildringen av historien. Här hamnar läroboksförfattaren ofta i konflikten mellan vad som är viktig 

och oviktig kunskap och istället hamnar antingen all fakta eller alldeles för lite information i 

texten.201  

 

Ett tema som starkt genomsyrar alla tre delkapitlen är den makt som staten skaffade sig under Gustav 

Vasas tid samt att det var just Gustav Vasa som gav denna möjlighet till staten. Detta ses exempelvis 

genom ”Nu fick kungamakten ett fastare grepp om Sveriges ekonomi”.202 och genom rubriken 

”Gustav Vasa – riksbyggmästaren”. Textjaget har som mål att berätta om Gustav Vasa samt visa på 

ett par saker som gjorde hans tid som kung speciell. Detta görs på ett kortfattat, objektivt och tydligt 

sätt och kungen omnämns endast som ”Gustav Vasa” eller ”kungen”. Han har dock, som nämnts 

ovan, i en rubrik blivit given epitetet ”riksbyggmästaren”. Ett epitet som delvis för fram textens 

 
197 Almgren m.fl. (2002), förord 
198 Almgren m.fl. (2002), s.166 
199 Waldemarson (2005), s.41 
200 Almgren m.fl. (2002), s.165-167 
201 Johnsen ed. (1998), s.152 
202 Almgren m.fl. (2002), s.166 
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sociala attityd men som samtidigt kan ses som en förmedling av den bild som kan ges av Gustav 

Vasa.203 Författarna låter även kungen själv komma till tals i texten där han skriver till borgarna i 

Lödöse: ”Så har de bland annat haft med sig en hop brev och privilegier, som Vi inte till ett blåbär 

akta”.204 Här kan också ses att Gustav Vasa talar med sig själv i pluralis majestatis, alltså talar om 

sig själv i flertal i form av ”Vi

 

Det är endast ett fåtal individer med i texten: kungen själv, Olaus Petri och Nils Dacke. Luther 

omnämns en gång men berättas inte mer om i textutdraget. Det finns istället ett utförligare stycke om 

honom tidigare i boken. Även här ses ett exempel på det urval som författarna har gjort, ett kraftigt 

sådant där endast få personer finns omnämnda, något som styrker det Sandqvist skriver om hur fokus 

på individerna kan ses försvinna allt mer.205 Dock saknas det hon skriver har ersatt individerna 

nämligen skildringen av människorna. Här benämns de övriga karaktärerna som ”bönderna” eller 

”kyrkan” alltså som människor vars åsikter och handlingar förmedlas som en grupp. 

 

Det är en överlag positiv bild av Gustav Vasa som ges i boken. Detta syns bland annat genom det 

fokus på personen som kapitlet har fått samt att han omnämns som ”riksbyggmästaren”, eller den 

stora bilden på Gustav Vasa i början av utdraget, men motsägs samtidigt av de negativa saker som 

kan tolkas in i texten. Exempelvis gäller detta att Gustav Vasa inte var intresserad av tron när det 

gällde reformationen ”utan mer av att kyrkan skulle bidra till statens inkomster”.206 Här ses också ett 

tydligt exempel på den problematisering som författarna vill framföra och det mål att lära ut vikten 

av källkritik och att se både bra och dåligt.207  

 

8.1.6 ”Människan genom tiderna” 
 

Första gången som Gustav Vasa nämns i ”Människan genom tiderna” är redan i ingressen till kapitlet 

”Norden 1520-1721”.208 Där förtydligas kapitlets omfattning, från nyss nämnde kung till Sveriges 

nedgång från stormakt efter Karl XII, och läsaren leds under de följande sidorna sedan snabbt in i en 

kronologisk skildring av Gustav Vasas liv från att han tar makten till dess att hans söner tar över efter 
 

203 Hellspong & Ledin (1998), s.174 
204 Almgren m.fl. (2002), s.167 
205 Sandqvist (1995), s.185-186 
206 Almgren m.fl. (2002), s.165-166 
207 Almgren m.fl. (2002), förord 
208 Skrutkowska m.fl. (1997), s.138 
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hans död. Här ses därmed tydligt den samlade kunskapen som Johnsen skriver om som skildrar 

händelser från början till slut. Men Johnsen betonar också att även om den kronologiska strukturen 

genom historien har varit dominant i läroböckerna så har den sett olika ut, alltså haft olika 

utgångspunkter och teman.209 Detta kan exemplifieras med att ”Människan genom tiderna” samtidigt 

som den är kronologisk har en yttre struktur som är tydligt indelad i epoker. 

 

Textutdraget om Gustav Vasa kan alltså ses på de första fyra sidorna av det större kapitlet där det på 

det första uppslaget kan ses en tidslinje som berättar om den tid som kapitlet omfattar. Med hjälp av 

bilder, både av kungar, andra personer och saker, ges eleven en linjär bild av historien och också 

hjälp att strukturera materialet. Som Selander skriver sker genom tidslinjen här också en viktig 

indelning i viktig och oviktig kunskap och diskussionen blir aktuell om vilka det är som har rätt att 

bestämma vilken kunskap som ska förmedlas till eleven.210 Melander talar om vad som måste tas 

hänsyn till, som ekonomi och ideologi, och Liljegren skriver om allt det i sin samtid som författarna 

omedvetet för in i sina böcker. I bakgrunden ligger dock alltid det faktum att det i slutändan är 

läraren som bestämmer på vilket sätt kunskapen i boken ska förmedlas.211 

 

Just de olika intressen som spelar roll skriver författarna om i sitt förord och motiverar sin tanke: 

”Att göra rättvisa åt historiens olika sidor – de ekonomiska, sociala, politiska och kulturella – är en 

huvudtanke i boken.”212 Detta tillsammans med den fokus på människan som samhällsvarelse och 

individ som finns i boken syftar tillsammans på att göra eleverna medvetna om att allt som händer är 

beroende av varandra. Något som Säljö skriver om är en viktig del i förståelsen för hur samhället 

fungerar och en grundpelare i utvecklingen både för eleverna och för samhället.213 Författarna 

skriver också tydligt i sitt förord om hur boken är upplagd. ”Människan genom tiderna” sk

lättillgänglig för både de som vill lära sig om en epok eller ett visst område och läsningen underlättas 

av ingresser och tidslinjer.  

 

Språket är i boken är tydligt och nyanserat, lättfattligt och varierat. Detta gör det för det mesta lätt att 

följa och läsa. Ibland blir dock faktamängden stor och känns ohanterlig, exempelvis under 

underrubriken ”Gustav Vasa tar makten”. Där skildras åren mellan 1520 och 1523 intensivt i ett 
 

209 Johnsen ed. (1998), s105-106 
210 Selander (1988), s.36 + 123 
211 Melander (1995), s.19, Liljegren (1998/1999), s.29 
212 Skrutkowska (1997), förord 
213 Säljö (2005), s.12-13 
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stycke och visar ett tydligt exempel på de svårigheter som läromedelsförfattare hela tiden måste 

handskas med. Den stora mängden stoff som finns tillgängligt idag är svårt att sålla igenom och 

istället riskerar böckerna att bli för koncentrerade i sin faktaförmedling.214 

 

”År 1520 stod den danske kungen Kristian II som segrare i kriget mellan Danmark och Sverige (se 

s.91). Efter Stockholms blodbad rådde upprorsstämning i landet. Gustav Eriksson av ätten Vasa 

hade förlorat sin far i blodbadet. Själv hade han tidigare förts som gisslan till Danmark, varifrån 

han lyckats fly till hansestaden Lübeck. Efter återkomsten till Sverige utnyttjade Gustav skickligt 

de oroliga stämningarna i landet och organiserade från Dalarna en upprorsrörelse, som snabbt spred 

sig över landet. På våren 1523 var hela Sverige utom Stockholm och några slott i hans händer.”215 

 

Denna kronologiska handling fortsätter som tidigare sagts genom hela delkapitlet ”Gustav Vasa – 

riksbyggaren”. Utdraget är indelat i sex stycken som i tidsordning behandlar reformationen, 

framväxten av den nya staten (skatter och försvar) samt hur Sverige blir ett arvkungadöme. Även här 

ses den avvägning av stoffet som exempelvis Selander skriver om där ett fåtal händelser skildrar 

kungens liv och bondeupproren behandlas kortfattat i en liten faktaruta längst ner på sidan.216 

 

Textjaget har som syfte att förmedla människans historia vilket kan förklara varför Gustav Vasa 

valdes som utgångspunkt för att skildra början på den epok som behandlas i kapitlet. Kungen 

presenteras i början av utdraget som ”Gustav Eriksson av ätten Vasa” och omtalas i de följande 

kapitlen omväxlandet som ”Gustav Vasa”, ”kungen” eller det oftast förekommande, ”Gustav”. 

Omnämnandet av kungens förnamn kan också ses i femte rubriken ”Gustav kontrollerar näringslivet” 

något som kan ses som ett sätt att skildra kungen mer som en människa än som bara ett 

statsöverhuvud.  

 

Det fokus som finns på kungen kan dock också diskuteras i kontrast mot det som Sandqvist skriver 

om att skildrandet av grupperingar istället har ökat och att det snarare är lägre samhällsklasser som är 

i centrum.217 Noteras måste dock också göras att det är en mängd övriga karaktärer som skildras i 

utdraget. Bland annat kan Olaus Petri och Laurentius Andreae och deras arbete ses samt en skildring 

 
214 Johnsen ed. (1998), s.152 
215 Skrutkowska m.fl. (1997), s.139 
216 Skrutkowska m.fl. (1997), s.140, Selander (1988), s.96 
217 Sandqvist (1995), s.185-186 
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av Hansans inblandning både i Sverige och Danmarks förehavanden runt 1523.218 Här ses också en 

tydlig indelning i individ och grupp, något som tydligt ger den sociala attityd åt texten som 

Hellspong och Ledin talar om219 då inga exempel tas från den lilla människans liv. Exempelvis är 

andra aktörer som spelar en roll ”riksdagen” som beslutar att kronan ska ta över kyrkans jord, 

”reformatorerna” vars åsikter skiljde sig från Gustav Vasa under 1530-talet och ”fogdarna” som 

samlar in skatten. Icke att förglömma är också ”bönderna” och ”bergsmännen” som betydde mycket 

för att ”kronan” skulle kunna utvecklas som stat. 

 

Ingressen under rubriken ”Gustav Vasa – riksbyggaren” i början av kapitlet sammanfattar och ger 

där vad som verkar vara en objektiv bild av kungen. Stycket kan dock tolkas som positivt på grund 

av rubriken och avsaknaden av negativa formuleringar.220 Den positiva vinkeln syns naturligtvis 

också genom det stora fokus på just personen som kapitlet har fått. Det är svårt att upptäcka negativa 

aspekter i textutdraget men det finns några om läsaren väljer att läsa mellan raderna. I uttryck som 

”Kungen använde gärna klostrens handskrifter som förladdning i kanonerna!” kan en negativ 

laddning ses. Möjligtvis kan kritik mot kungen även ses i formuleringar som ”Hans frågor var så 

skickligt formulerade att svaret gav sig självt: enda utvägen var att ta av kyrkans tillgångar” samt 

”Men det var småsaker jämför med vad kronan vann”.221 Men frågan är hur mycket objektivitet en 

lärobok ska innehålla. I lärobokens förord kan ses att fokus i dagens läroböcker ligger på reflektion 

vilket innebär att det snarare är viktigare att förmedla flertalet perspektiv än att endast ge en bild av 

historien.222 Detta visar tydligt en vilja att förmedla den reflekterande kunskap som Egidius pratar 

om ligger till grund för hur pedagogiken ska fungera i samhället idag.223 

 

8.2 Attitydundersökning läromedel 
 

Det första som kan iakttas gällande respondenternas användning av läroböcker är att alla fyra 

använder sig av dem. Detta är intressant att diskutera utifrån det faktum att den pedagogik de 

influerats av snarare talar om att eleverna ska skapa sina egna texter än att lärarna ska dela ut dem, 

alltså är en av de skolor som konkurrerar med den traditionella undervisningen. Frågan om hur 

 
218 Skrutkowska m.fl. (1997), s.139 
219 Hellspong & Ledin (1998), s.174 
220 Skrutkowska m.fl. (1997), s.139 
221 Skrutkowska m.fl (1997), s.140 
222 Ekvall (1995), s.74 
223 Egidius (2003), s.163 
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lärarna använder sig av läroböcker väcks därmed och undersökningen får, genom att alla lärare 

svarade jag på frågan om de använder läroböcker, snarare en fokus på hur användningen går till än 

på om användningen finns. De fyra lärarna undervisar i historia och samhällskunskap; svenska och 

tyska; kemi, fysik och matte samt engelska. Här syns tydligt den bredd i ämnen jag sökte när jag 

inledde arbetet med enkätundersökningen av attityden. Tre av lärarna undervisar på samhälls- och 

naturestetiskt program medan en endast arbetar på det naturestetiska programmet.  

 

Genom att alla fyra lärarna är aktiva på en skola där fokus i undervisningen snarare ligger på att söka 

egen information och att arbetet som lärare i stor utsträckning innebär att tillhandahålla medlen för 

att hitta informationen, är definitionen av läroböcker och läromedel viktig för den fortsatta 

diskussionen. Med utgångspunkt i Selanders och Korsells definition kan det sägas att i princip allt 

material som är tillgängligt kan användas som läromedel, det gäller bara att läraren väljer på vilket 

sätt hon vill använda sig av materialet och att eleverna kan tillgodogöra sig informationen.224  

 

En av lärarna upplevde att läroboken var viktig i dess arbete och de andra att den snarare är viktig 

som ”inspirations- och idébank än som lärobok i traditionell betydelse”. Något som kan ses som 

representanter för de båda synsätt som Juhlin Svensson konstaterat i sin studie. Vissa lärare arbetar 

med läroboken i centrum av sin undervisning medan andra snarare har kunskapssynen i centrum och 

använder läroboken som en resurs för att finna information.225 Lärare som använder läroboken ”för 

att få tips och tricks”, för att citera läraren i svenska och tyska, visar också en syn på kunskap som 

snarare utgår från dem själva och det material de samlat in än från böckerna och deras innehåll. Det 

Säljö diskuterar om lärandet som så mycket mer än ren undervisning226 blir här viktigt i och med att 

läraren genom sitt urval av material visar eleverna att lärandet kan ske på så många fler sätt än endast 

genom användning av läroböcker.  

 

Den inställning som lärare har till läroböcker är mångfacetterad och verkar vara förknippad med vad 

en av lärarna beskriver som ”hatkärlek”. De ser läroböckerna både som begränsade och inspirerande, 

som trygghet och struktur men även som tråkigt i längden och i fallet med historieläraren alltför 

Europacentrerade. Inställningen är nära förknippad med hur mycket lärare använder sig av 

läroböcker och i vilken utsträckning de förlitar sig på dem. Detta är något som bland annat 

 
224 Korsell (2007), s.26 
225 Juhlin Svensson (2000), s.59 
226 Säljö (2005), s.14-16 
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Skolverket har noterat och diskuterar. Användningen av läroböcker och läromedel har många olika 

infallsvinklar och är beroende av exempelvis ämne men också av lärarens ålder och erfarenhet.227 De 

skriver bland annat att för mer oerfarna lärare är läroboken en större del i undervisningen, något som 

man kan förlita sig på och där det tydligt står vad som anses vara den viktiga kunskapen inom 

ämnesområdet. En äldre lärare med mer erfarenhet från sitt yrke ser snarare på läroboken på samma 

sätt som tre av lärarna i min undersökning som bland annat skriver om att använda den för tips och 

idéer eller att ”det är lätt att plocka enstaka övningar för att komplettera undervisningen”.  

 

Intressant att notera är att Korsell i sin undersökning snarare funnit raka motsatsen, nämligen att nya 

utbildade lärare som kommer från lärarutbildningen snarare känner en ovilja mot användningen av 

läroböcker och istället söker göra sitt eget material i så stor utsträckning som de kan. Vad detta beror 

av har Korsell ingen bra anledning men resonerar bland annat om den påverkan som 

lärarutbildningen fortfarande har över studenterna snart efter deras examen. Vad hon också ser som 

en möjlig förklaring är att det saknas en motsvarighet i läroböckerna till den pedagogiska grundsyn 

som de nyutbildade lärarna anser sig ha och att det enklaste sättet att utforma undervisningen enligt 

den är att skapa sitt eget material.228 

 

Läraren i historia och samhällskunskap skriver såhär gällande sin användning av läroböcker: ”inför 

planeringen av ett moment/tema tittar jag ofta i många olika läroböcker för att ser hur upplägget ser 

ut och få idéer” samt ” ”jag använder sällan ett ’lärobokskoncept’ rakt av, utan kan plocka idéer från 

olika ställen”. Skolverket finner i sin undersökning att läroboken används i större utsträckning av 

lärare i samhällskunskap än av lärare i andra ämnen men att den även här kompletteras med en stor 

mängd sekundärt material såsom bilder, TV och internet.229 Wikman och Korsell har också 

uppmärksammat att lärare i matematik och engelska i större utsträckning använder sig av läroböcker. 

Här sker dock inte komplettering i lika hög grad av andra material.230 Såhär säger läraren i engelska: 

”jag använder läroboken främst för övning i ordkunskap och grammatik” och ”eleverna söker info på 

nätet framförallt” medan läraren i historia och samhällskunskap skriver att ”jag använder sällan ett 

lärobokskoncept rakt av utan kan plocka idéer från olika ställen”. Denna lärare betonar också sin 

användning av nyhetsförmedlande medier såsom ”TV-program, nyhetssändningar, tidskrifter och 

tidningar”. Båda ser dock faktalitteratur och filmer som utmärkta källor till information och kunskap. 

                                                 
227 Skolverket (2006), s.49-50, Wikman (2004), s.84 
228 Korsell (2007), s.106-107 
229 Skolverket (2006), s.49-50 
230 Wikman (2004), s.84, Korsell (2007), s.96 
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Användningen av läroböcker verkar, som läraren i svenska och tyska skriver, ”variera väldigt 

mycket” . Även hos läraren i matematik, fysik och kemi syns denna variation tydlig där vissa delar 

undervisas mer ”traditionellt: läsning, övningsuppgifter, prov” medan andra delar undervisas mer 

enligt den pedagogik som skolan har anammat ”experiment, resonemang, skriftlig 

redovisning/muntlig fördjupning”. Här ses också tydligt i enkätsvaren att läraren i matematik, fysik 

och kemi är den ende som funderar över på vilket sätt skolans pedagogiska inriktning syns i 

undervisningen.  

Läraren i svenska och tyska skriver om hur användningen av läroböcker i undervisningen skiljt sig 

mellan de skolor som den arbetat på: ”när jag arbetade på ett program med en (orolig) stökig klass, 

använde jag boken mer. Eleverna där behövde tryggheten och tydligheten i boken”. Huruvida 

användningen av läroböcker skiljer sig mellan tidigare skolor och undervisningsmiljöer skriver även 

läraren i historia och samhällkunskap om men betonar istället den inte skiljer sig särskilt mycket. Här 

ses tydligt att användningen av läroböcker också kan vara beroende av vilka klasser man har och 

vilken kunskapsnivå eleverna har. Läraren i historia och samhällskunskap betonar samtidigt att ”i 

vissa grupper kan jag ibland ta in lite ’svårare’ material om jag känner att eleverna behöver 

utmaningar”. 

 

Det är tydligt att alla fyra lärare använder sig av mycket mer material än bara läroböcker i sin 

undervisning vilket är något som all tidigare forskning också tydligt betonar. Material från andra 

källor har blivit en allt större del av undervisningen men vad detta beror på är forskarna inte ense om. 

Korsell talar om att det faktum att nyutbildade lärare söker sin pedagogiska grundsyn i annat material 

än det som finns tillgängligt i läroböcker kan vara en bidragande orsak till att användningen av 

läroböcker har minskat231 medan FSL ifrågasätter den brist på resurser som ges till skolan för inköp 

av läroböcker232. Viktigt bland de lärare som svarat på enkäten är också det är viktigt att vara 

medveten om vilka böcker man använder om det är det arbetssätt som väljs och att: ”hur bra boken 

dock är, blir det tråkigt att använda den för mycket”. 

 

 

 
231 Korsell (2007), s.96 
232 Föreningen Svenska Läromedelsproducenter (1997), s.8-9 
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9. Diskussion 
 

En fråga som kan ses genomsyra hela den här undersökningen, från dess titel till diskussionen, är 

huruvida reflektion och förståelse eller hävdandet att det som förmedlas är den absoluta sanningen 

ska stå i centrum för skrivandet av läroböcker. Frågan är omfattande och behöver diskuteras ur 

många perspektiv såsom exempelvis vad som är viktigt och oviktigt innehåll, om framställningen ska 

vara kronologisk eller tematisk, hur mycket av samtiden som ska förmedlas i boken och vilken sorts 

kompletterande material det är som ska finnas. I slutändan handlar diskussionen dock om kunskap 

och vilken syn på kunskap som visas i läroböckerna. Ser läroboksförfattare, lärare och forskare på 

samma sätt på den kunskap som förmedlas i böckerna eller är det omöjligt att ge ett bra svar på 

frågan och de efterföljande funderingarna? 

 

För att försöka hitta några huvuddrag i denna djungel av frågor har jag valt att fokusera på några 

saker jag funnit mer intressanta i undersökningen. Först kommer läroböckernas syfte att diskuteras 

gällande exempelvis den syn på kunskap som läroboken vill förmedla. Detta följs av en diskussion 

av på vilket sätt läroboken framställs och vilka konsekvenser det kan få för lärandet och 

kunskapsbegreppet. Hur innehållet förmedlas, huruvida en lärobok kan vara helt objektiv och därmed 

läroboksförfattarnas problematik diskuteras. Diskussionen genomsyras också av funderingar kring 

användningen av läromedel samt det utvidgade läromedelsbegreppet. 

 

Gemensamt för alla läroböckerna är att de syftar till att vara både pedagogiska och informativa. Hur 

detta går till skiljer sig dock ganska mycket åt mellan böckerna vilket kan ses i undersökningen. Den 

pedagogiska syn som förmedlas är tydligt förändrad mellan de båda grupperna med böcker och 

skiljer sig även inom dessa grupperingar. Men tydligt i alla grupper är det faktum att författarna är 

medvetna om vilken syn på kunskap de vill förmedla vilket exempelvis ses i Starbäcks Försök till 

lärobok i Swensk historia för folkskolan och nybegynnare. Här finns ett tydligt motiverat syfte där 

Starbäck förklarar att han vill ge en klar översikt av Sveriges historia och genom denna översikt 

skapa en historisk helhet hos eleven. En syn på helhet som tydligt skiljer sig från den Långström 

noterat och som också ses i exempelvis Epos A och B och Människan genom tiderna där författarna 

istället söker sätta historien i sitt sammanhang och därmed uppfylla det Annales-skolan strävar efter 

nämligen en förståelse för dåtid och framtid för att kunna förstå nutid. 
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Tanken att sätta kunskap i sitt sammanhang handlar också till stor del om reflektion över den 

kunskap som finns tillgänglig och en förståelse av det sammanhang som den ska användas i. Att 

sedan använda denna kunskap i världen utanför skolan är enligt Säljö det som utvecklar eleven och 

samtidigt för samhällets utveckling framåt. Hur detta sedan genomförs i skolan är dock en annan sak. 

Ekvall talar om vikten av att använda de läromedel som finns på ett vettigt sätt, det handlar alltså inte 

bara om att ha en lärobok som läraren anser är bra och sedan räkna med att alla elever kommer förstå 

precis allt. Lärarna i enkätstudien talar också om det här, om vikten av att variera sig och använda 

många olika sorters källor till lärande för att skapa den bästa miljön för lärandet. De skriver att en 

lärobok i längden blir tråkig om den är den enda källan till kunskap och måste istället kompletteras, 

vilket Skolverket och Korsell tydligt visar att det sker, med så kallade sekundära läromedel. Läraren i 

historia och samhällskunskap betonar sin användning av sekundära läromedel och motiverar det med 

”eftersom jag är lärare i samhällskunskap” som tydligt visar en attityd mot den inaktuella natur som 

läroböcker har. Läraren i matematik, fysik och kemi betonar istället sin användning av läroböcker 

och visar på variation i arbetssätt snarare med hjälp av laborationer, diskussioner och 

fördjupningsarbeten.  

 

Det kortfattade sättet som Starbäck använder för att skildra historien skiljer sig starkt från det mer 

narrativa och målande sättet att beskriva Gustav Vasas liv som ses i Grimbergs bok. Ett narrativt 

framställningssätt kan tyda på ett mer problematiserande sätt att förmedla historien där flera 

perspektiv kan förmedlas. Å andra sidan kan det också innebära, som i Grimbergs bok, att endast ett 

perspektiv förmedlas. Frågan om vilket sätt som är att föredra är svårbesvarad då det kortfattade mer 

encyklopediska skrivandet förmedlar kunskap på ett så helt annorlunda sätt än det mer målande. I 

slutändan handlar det också här om hur läraren väljer att använda sig av boken, exempelvis kanske 

som läraren i matematik, fysik och kemi som i vissa avsnitt väljer läroboken för att senare 

problematisera och låta eleverna fördjupa sig med hjälp av annat material. 

 

Det kan funderas över, som Selander och Sandqvist diskuterar, ifall det mer berättande sättet att 

framställa historien har ersatts av bilder och andra illustrationer som ska ha en likartad effekt. 

Fördelen med dessa attribut i texten är att de kan hjälpa till att lätta upp texten men vad Sandqvist 

ifrågasätter är om detta sker på bekostnad av en mer berättande text och att en koncentrerad 

faktamängd förs fram istället. Exempelvis ses detta i Starbäcks bok eller i exemplet som ges i 

undersökningen från Människan genom tiderna. Även här är det då viktigt att komma ihåg vilken 

funktion läroboken ska fylla i sammanhanget och ifrågasätta vilket som är bäst; en längre mer 

beskrivande text som ger större möjlighet till förståelse eller en encyklopedisk text som ger all den 
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information som behövs på ett sakligt och objektiv sätt. Här blir det författarna till Epos A och B 

skriver relevant då de för fram att de anser vikten av att ge eleven redskapen till lärande är viktigare 

än att boken ska vara kortfattad. Epos A och B är en omfattande historiebok, 598 sidor lång, och ger 

onekligen ett intryck av att innehålla mycket information. Författarna betonar dock att 

framställningen är berättande i syfte att underlätta förståelsen som de anser viktigare än endast 

faktakunskap. 

 

Den funktion som det illustrativa syftet som exempelvis bilder, tidslinjer och kartor fyller i böckerna 

är intressant att diskutera ur ett användarperspektiv nämligen läsarvänligheten. I den första gruppen 

läroböcker finns Odhners bok som ett exempel där kartor samt en schematisk bild över Vasa-ätten är 

de enda bilderna. Här kan läsarvänlighet i förhållande till användning av boken diskuteras och 

jämföras med den andra gruppen läroböcker. Odhners lärobok i historia är en av de svenska 

läroböcker som har använts mest sedan den kom ut och är ur ett illustrativt perspektiv relativt 

läsarovänlig. Detta till skillnad från exempelvis Alla tiders historia Maxi som ingår i en serie som 

också har använts mycket inom skolans värld men som ur ett illustrativt perspektiv istället är 

läsarvänlig. En fråga som då är intressant att ställa är om det illustrativa syftet idag egentligen fyller 

någon funktion när material som skulle kunna ersätta det i böckerna finns tillgängligt i mycket större 

mängd via andra källor såsom internet och tidningar. 

 

Satt i förhållande till hur lärarna i enkätstudien, och även i tidigare liknande forskning, använder sig 

av läroböcker inser man snabbt att det illustrativa syftet känns relativt meningslöst. Användningen 

sker främst i planeringssyfte samt som källa till tips och inspiration. En lärobok räcker inte till för att 

tillfredsställa det behov av material som lärare kräver utan kompletteras också med andra källor, 

exempelvis skriver läraren i historia och samhällskunskap samt läraren i engelska om hur 

facklitteratur används från stadsbiblioteket eller hur material tas från tidningar och TV. Anledningar 

till att lärare väljer att använda andra källor än endast läroböcker i undervisningen kan vara att de inte 

överensstämmer med den syn på kunskap som lärarna har vilket både Skolverket och Wikman 

diskuterar, att de är för koncentrerade på ett område eller att de inte problematiserar tillräckligt. Inte 

att förglömma dock är de yttre faktorer som FSL diskuterar såsom ekonomiska där det inte finns 

tillräckligt med resurser för inköp av läroböcker, vilket resulterar i att lärare inte kan använda dem 

även om behovet hade funnits eller att de läroböcker som finns är slitna och inaktuella. Istället 

vänder sig lärare till andra källor eller framställer sitt eget material. 
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”Boken kan vara ett gissel” skriver läraren i matematik, fysik och kemi och fortsätter med att 

läroboken har det problemet att den ibland kan vara alltför styrande gällande både var som är viktigt 

och vad som är rätt kunskap. Detta stämmer väl överens med vad Johnsen diskuterar om lärobokens 

krav på att samtidigt vara objektiv och subjektiv. Att samtidigt som den förmedlar historien på ett 

sanningsenligt och tydligt sätt så måste den, i och med att bokens författare har ett syfte i sitt 

skrivande, visa perspektiv på historien och problematisera.  

 

Vid diskussion av användningen av läromedel idag återkommer man alltid till reflektion och 

förståelse. Vilket inte är så konstigt då det är en stor del av det samhälle vi lever i och representerar 

grundvalar i skolans styrdokument. Reflektion handlar delvis om att inse att det finns olika 

perspektiv på händelser och om att problematisera men också om källkritik och en förståelse för 

varför olika källor kan visa olika saker. Detta kan exempelvis ses i Epos A och B där ett 

problematiserande sker av Gustav Vasas äventyr i Dalarna genom att diskutera de olika skrifter som 

finns om hans äventyr. Reflektionen dyker dock upp i serien Epos även på andra sätt nämligen 

genom det kompletterande material som serien har. Detta kompletterande material är unikt för de 

nyare böckerna där ett stort antal andra källor finns tillgängliga. Till den första gruppen läroböcker är 

detta faktum i princip inte existerandet, några av författarna talar om läseböcker som kan användas 

som komplement men exempelvis Grimbergs bok ses redan som ett tillräckligt och komplett 

läromedel. Ett större antal perspektiv och sätt att se på historien till de nyare böckerna kan därmed 

förmedlas genom det kompletterande materialet. 

 

Författarna till Epos A och B talar i sitt förord just om hur serien tillsammans skapar det underlag 

som behövs för att kunna leva källkritiskt i dagens samhälle. Vilket är något Egidius starkt betonar 

vikten av, speciellt då IT får en allt större plats i våra liv och att det då blir än viktigare att kunna 

agera och tänka kritiskt mot den information som finns tillgänglig där. Ett par av lärarna i 

enkätstudien låter sina elever använda sig av internet i sin informationssökning vilket än mer betonar 

vikten av att som lärare få elever att inse att källkritik måste rikta sig mot alla källor av information. 

Samtidigt måste det uppmärksammas att de olika perspektiven är nödvändiga för reflektionen och 

förståelsen, något som både elever och lärare kan ha nytta av. Dock skriver en av lärarna såhär om 

läroboken i enkäten: ”eleverna förstår inte alltid att den ska ses som en källa att ösa ur snarare än en 

som en given kvantitet kunskap som ska läras in, de blir stressade, kan inte sovra”. Detta visar tydligt 

vad Ekvall skriver om nämligen att även redskapen för lärandet är viktiga att delge eleverna och att 

läroboken i sig inte alltid räcker som källa till att skapa reflektionen. 
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Den information som läroböckerna innehåller, det stoff som ligger till grunden för reflektion och 

förståelse för samhället, är också det något som skiljer sig mellan böckerna. Syftet med att välja ett 

textutdrag var att visa på om och hur det gavs en bild av hur kunskap förmedlas i läroböckerna i 

historia. Gustav Vasa är en relativt tacksam historisk aktör att studera då hans betydelse för den 

svenska statens framväxt har gett honom en framträdande bild i historieskrivningen. I de olika böcker 

ges dock olika fokus på honom vilket är intressant att studera. Bland annat kan det ses att det i de 

första tre böckerna ges en överlag positiv bild av kungen genom positiva ordval som ”landsfadern” 

eller ”riksståthållaren” där det också finns ett tydligt fokus på kungen som individ, vilket Sandqvist 

skriver är typiskt för läroböcker före 1950-talet. Däremot kan det ses i läroböckerna av senare datum, 

speciellt i Epos A och B att omnämningen av Gustav Vasa inte påbörjas förrän en bit in i textutdraget 

och att fokus istället tydligare ligger på samhället. Detta är också något Sandqvist noterat, att fokus 

på individerna försvinner allt mer från läroböckerna och grupperingar  och samhällets utveckling 

istället hamnar i centrum. I dessa böcker är också beskrivningen av Gustav Vasa som person mer 

knapphändig än i de tidigare böckerna vilket ger en mer objektiv syn på kungen. Dock finns det 

undantag här också såsom omnämnandet av kungen i en av rubrikerna samt den bild av Gustav Vasa 

som dominerar första uppslaget i Alla tiders historia Maxi, saker som pekar på ett mer subjektivt 

perspektiv. 

 

Det är också av vikt att problematisera vem det är som bestämmer vad som ska stå i läroboken, alltså 

vilken information som är viktig. Melander talar om de olika intressen som spelar roll när en lärobok 

ska skrivas, som ekonomiska, politiska och ideologiska. Det är alltså delvis riktlinjer från staten som 

spelar roll när en bok skrivs. Korsell skriver dock om den önskan som lärare har att kunna påverka 

innehållet i läroböckerna, vilket delvis kan ses också i min enkätstudie där lärarna är enade i sitt 

uttryck av besvikelse över att läroböckerna inte räcker till eller är torftiga. Detta problematiserar även 

Långström som samtidigt skriver att läroboksförfattare alltid har något med sig av sig själva i sina 

böcker – något som tydligt visas genom förorden. Viktigt är dock också att komma ihåg att just detta 

gör att läroböckerna kan agera som ett uttryck för samtiden då de visar på vad som ansågs vara 

viktigt i samhället just när de skrevs. Exempelvis ses detta i den äldre gruppen läroböcker genom 

betoningen på nationalismen och den strävan som fanns att uppfostra barn och ungdomar till duktiga 

samhällsmedborgare men även genom just det reflekterande draget i de yngre böckerna som 

diskuterades i stycket ovan. Det finns som ses ovan att många svårigheter i arbete med att skriva en 

lärobok. Selander skriver om det svåra arbetet med att välja ut det stoff som ska användas och även 
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med att framföra detta på ett berättande och beskrivande sätt som underlättar läsandet och 

förståelsen. Men samtidigt måste, som Melander påpekar, läroboken tillhandahålla informationen på 

ett effektivt sätt. Trots det stora arbete som författaren lägger ner är lärarna ändå inte nöjda. I enkäten 

skriver respondenterna bland annat att innehållet ofta är torftigt och begränsande, vilket än mer visar 

på det Skolverket skriver om nämligen balansgången mellan att skriva en bok som är fantastiskt bra 

och en som passar tillräckligt många. 

 

10. Sammanfattande kommentar 
 
Att diskutera läroböcker, läromedel och hur de används kan göras i oändlighet ur en mängd olika 

perspektiv och vinklar. Den här undersökningen ger på inget sätt en heltäckande bild av den 

forskning som bedrivits och jag kan inte heller hävda att det jag skriver och har kommit fram till är 

den absoluta sanningen. Vad vi måste inse är att läroböcker i dagens samhälle endast är en del av 

undervisningsmiljön och skolan. Material måste sökas på andra håll än endast hos 

läromedelsföretagen, vilket också tydligt görs enligt både min undersökning och den tidigare 

forskningens. Även om lärare som individer har olika och ibland väldigt skilda sätt att använda sig av 

läroböcker och läromedel så är de som grupp homogena i sin åsikt. De anser att läromedel inte fullt 

ut kan tillfredställa de behov som eleverna och lärarna har när det gäller information och kunskap.  

 

Ett par av böckerna kan delvis uppfylla de krav på reflektion och kritiskt tänkande som ställs på alla 

medborgare i det moderna samhället vi lever i och det är också tydligt vilken förändring som har 

skett inom den här genren under de senaste 100 åren. Från att vilja förmedla en känsla för nationen 

och att vara en del i uppfostran av unga människor till värdiga medborgare, vilket exempelvis kan ses 

i Starbäcks och Odhners böcker, har läroböcker utvecklats till medel för reflektion och förståelse och 

kan istället ses som en källa till information bland många andra. En av lärarna i enkäten reflekterar 

över hur eleverna tar till sig kunskapen vilket tydligt visar att målet med undervisningen i skolan, 

oberoende av vilka läromedel som används, måste vara att ge eleverna det de behöver för att kritiskt 

kunna granska sin tillvaro och leva ett rikt och insiktsfullt liv. 

 

En undersökning som den här blir egentligen aldrig slutförd utan kan hela tiden utvecklas ur olika 

utgångspunkter och perspektiv. Exempelvis kan fler lärare inkluderas i studien, antingen genom 

enkäter eller genom djupintervjuer för att fördjupa ytterligare. Eller så kan undersökningen om 

böckerna utvecklas till att omfatta fler böcker eller böcker som väljs genom andra urvalsprocesser. 
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Oavsett hur undersökningen dock utvecklas kommer synen på kunskap att vara ständigt föränderlig 

beroende av utgångspunkt och vilken tidigare forskning som används. De teorier som finns 

tillgängliga är otroligt många och kan kombineras i oändlighet vilket gör att mitt bidrag till den här 

forskningen därmed befäster de slutsatser som redan finns. Att kunskapsbegreppet i läroböcker alltid 

växlar och även om det är beroende av sin samtid är det alltid författaren som bestämmer vad som 

ska skrivas och i vilket syfte. Det komplicerade läromedelsbegreppet slutar dock inte där utan blir än 

mer mångfacetterat genom att det i slutändan alltid är läraren som bestämmer vilken kunskap som är 

viktig och på vilken sätt den ska förmedlas till eleverna.  
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