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Sammanfattning/Abstract 

Historiebruket av Gustav Vasa i skolböcker, från och med 1954 till och med idag (2014), har inte 

förespråkat ett moraliskt perspektiv på historieåtergivningen. Detta baseras på nio olika 

skolböcker, varav fem av böckerna är författad under den nu rådande läroplan för gymnasiet (Gy 

11). Böckerna har snarare förklarat vad denne kung har betytt för Sverige och dess utveckling 

som land och enhet. Nästan ingen fokus har legat eller ligger på hur denne kung var mot sina 

undersåtar ur ett moraliskt perspektiv. Däremot beskriver böckerna hur han drev igenom 

reformationen, handskades med många uppror och hur Sverige ”befriades” från Danmark. Det 

nämns knappt något om att han beordrade en mängd avrättningar och inget specifikt om Gustav 

Vasas råa politiska maktspel.  

Det som har skapat denna praxis är den utilitaristiska historiesynen. Denna 

historiesyn är nöjd med hur historiska personligheter som Gustav Vasa har påverkat historien då 

det betytt väldigt mycket för Sveriges nytta under kommande år. Denna historiesyn är mer 

påtaglig ju tidigare historia vi studerar i skolböckerna för gymnasiet. I senare historia, där 

exempelvis Adolf Hitler och Josef Stalin har varit aktiva, påverkar levande offer och offrens 

anhöriga praxis på så sätt att skolböckerna tvingas att beskriva Hitler och Stalin ur ett moraliskt 

perspektiv. Det är inte förekommande i exempelvis 1500-tals historia då dessa offer, från denna 

tidsperiod, inte längre lever och därmed kan den utilitaristiska historiesynen fortsätta verka. Det 

är också brist på källor från tidigare historia och tidigare historia kan verka abstrakt att ta till sig 

vilket gör att den utilitaristiska historiesynen påverkar tidigare historia mer än den senare. 

Det bör dock appliceras en pliktetisk historiesyn på historiebruket av historiska 

personligheter som Gustav Vasa. Den tvingar historieåtergivning att trots personens betydelse för 

Sverige främja de moraliska perspektiven under hans regeringstid. Vi bör berätta om offren 

under dennes styre, då de som offer förtjänar att uppmärksammas på samma sätt som förintelsens 

offer. Denna historiesyn har också betydelse för att elever skall se utvecklingen av demokrati och 

vad den betyder för det rådande samhället. Deras källkritiska kunskaper och verktyg främjas 

även dem av detta synsätt på historia. Denna historiesyn skulle skapa en praxis som gör att vår 

tid kommer återges ur ett moraliskt perspektiv om ett X antal år. Historieböckerna i gymnasiet 

skulle enligt detta synsätt kunna ha ett kapitel dedikerat till moraliska perspektiv på historien, likt 

hur källkritik ofta presenteras, för att främja det moraliska medvetandet gällande historiska 

personer. 

 

Nyckelord: Historiebruk, historiesyn, moralfilosofi, skolböcker, pedagogik  
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Förord  

Jag studerar i skrivande stund till gymnasielärare vid sidan av mina filosofistudier. I mina 

lärarstudier studerar jag ämnena religion och historia. I det sistnämnda ämnet har jag upptäckt en 

moralisk synvinkel på hur skolböcker författas.  Den moraliska aspekten avtar ju längre tillbaka i 

historien skolboken återger. Skolböcker återger Vladimir Lenin och Adolf Hitler ur ett moraliskt 

medvetet perspektiv. Böckerna nämner hur befolkningen led under dessa personers styre. När 

skolböckerna återger historiska personer som Alexander den store men också Gustav Vasa 

ignoreras till stora delar hur deras befolkning led av deras regeringstid. Dessa tankar är vad som 

har resulterat i denna uppsats. 

 

Jag vill säga tack till min handledare Henrik Lerner för hans bidrag till många delar av denna 

uppsats. Han har hjälpt till med allt ifrån formalia till filosofiska argument. Det är ytterligare en 

person jag skulle vilja tacka utöver handledaren. Det är Alexandra Linnerheim som har 

korrekturläst denna uppsats vid mer än ett tillfälle.  

 

Linköping, januari 2014 

Johannes Finnman
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1. INLEDNING 

Historia och filosofi är ämnen som kan korsas ur olika aspekter och i olika syften. Filosofin 

har en egen historia, som filosofistudenter på exempelvis Linköpings universitet tar del av 

under första terminen på sin filosofiutbildning.1 Det ger en grund för deras kommande 

utbildning och för eventuell framtida forskning. Det finns givetvis skillnader på historia i 

historieämnet och historia i filosofi. I historieämnet ser man på historia under den aktuella 

tidsperiodens kontext. Det som undersöks är hur dåtiden såg ut ur den tidens perspektiv. Det 

är så det forskas i historieämnet, historikern vill fånga mentaliteten för den undersökta 

tidsperioden inom ett valt ämne.2 Filosofen använder oftast historien på ett annat sätt. I 

filosofin vill man fånga tankar som är användbara idag. Läser en filosof John Stuart Mills 

Utilitarism vill denne ta reda på hur detta kan användas i argument som ställs upp för att det 

ska hålla idag. Det är vad som kallas för filosofihistoria. 

 

Det jag har beskrivit är givetvis generella drag och kan vidare diskuteras och förklaras 

ytterligare. Jag kommer dock vidareutveckla historie- och historiebruksbegreppet i kommande 

text. I denna uppsats skall jag korsa dessa ämnen ur en annan aspekt. Historiebruk liknar 

ovanstående definition av filosofihistoria och det är också ämnet för uppsatsen, med ett 

moralfilosofiskt perspektiv. Historiebruk är hur vi har använt eller hur vi nu använder 

historien. Filosofihistoria är som sagt hur vi använder dåtidens tankar idag och ger grund för 

filosofistudenter att ha något att bygga vidare på. Filosofihistoria är det vill säga på många 

sätt en form av historiebruk.  

 

Jag kommer i denna uppsats använda konkreta exempel för att analysera hur historiens och 

nutida historiebruk i skolböcker är acceptabelt på ett moralfilosofiskt plan. Skolnivån som är 

vald är gymnasienivå. Skolan är det som främst ger folk den allmänna uppfattningen om 

historiens händelser. Det som analyseras är hur skolböcker beskriver Gustav Vasa, svensk 

kung under 1500-talet. Denne kung beskrivs i många sammanhang som landsfader och 

grundare av Sverige som enhetligt rike. Båda dessa kan vara korrekt, men är det rätt att 

                                                 
 
 
1 www1 - Praktisk filosofi 1, grundkurs, 30hp – Linköpings universitets hemsida 
2Anders Florén & Henrik Ågren, Historiska undersökningar, 2012, s15ff. 
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utelämna de tyranniska handlingar som denne kung har utfört? Om en skolbok utelämnar 

denna typ av historia vad säger det om vår syn på demokrati? Skall vi förbise de hemska 

handlingar som Gustav Vasa genomfört bara för att han har varit en del i Sveriges 

”grundande” och utveckling? Att jag använder skolböcker som ett konkret exempel är för att 

det representerar den allmänna uppfattningen om historia på ett övertygande sätt. I Sverige 

har vi skolplikt, vilket innebär att vuxna människor i Sverige har gått i skolan. Skolan har 

också som uppdrag att fostra goda demokratiska medborgare enligt läroplanen.3 Gustav Vasa 

används i uppsatsen för att denne har två tydliga sidor, som tidigare nämnt beskrivs han som 

en grundare av Sverige som enhetlig stat men gjorde även en hel del moraliskt oförsvarbara 

dåd. Denne kung har också fallit bort i stora drag då det på gymnasiet undervisas mindre och 

mindre om Gustav Vasas tid. Därmed blir också antalet sidor ägnade åt Gustav Vasa mindre. 

Då är det också viktigare att man får med det som anses viktigast, för att eleverna inte ska få 

en felaktig uppfattning. 

 

Gustav Vasa representerar kungar, ledare och andra historiska personligheter som har en 

liknande bakgrund. Gustav Vasa har beskrivits som en landsfader och som studien kommer 

visa har det varit relativt fattigt om hans mindre smickrande sidor ur ett moraliskt perspektiv. 

På samma sätt har exempelvis Alexander (den store) varit upphovet till en ny kultur men 

skolböckerna är mer snål om hur han var moraliskt sett och hur han var bakom 

hundratusentals människors dödsfall. 

 

Metod och disposition 

Denna uppsats har två huvuddelar utöver inledning och avslutning. Dessa är empirin som är 

uppsatsens fall (case) och den moralfilosofiska analysen som baseras på fallet. Empirin består 

av en genomgång av vad Gustav Vasa gjorde för Sverige men också vad denne kung gjorde 

som var och är moraliskt ifrågasatt. Detta följs av undersökningen av skolböckerna hur dessa 

valt att återge Gustav Vasa, det vill säga historiebruket av Gustav Vasa. Denna del innehåller 

det vill säga både historia och pedagogik. Detta följs av den moralfilosofiska analysen som 

analyserar den data som undersökningen producerat ur ett moraliskt perspektiv. Det ges då 

moraliska och pedagogiska argument för hur skolböckerna bör återge Gustav Vasa. 

                                                 
 
 
3 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, 2011, s5. 
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Avslutningen sammanfattar och visar slutsatser av både undersökningen och den 

moralfilosofiska argumentationen. I avslutningen presenteras även ett förslag på lösning för 

skolböckernas problem i skrivningen om Gustav Vasa och likande historiska personligheter. 

 

Syfte, frågeställning och tes 

Eftersom denna uppsats innehåller empiri innehåller uppsatsen en frågeställning som 

undersökningen skall svara på. Den presenterar stoff ur nio olika historieböcker för 

gymnasieelever. Det som undersöks är hur skolböcker har återgett Gustav Vasa. Den första 

boken är från 1954 och den senaste är från 2012. 

• Hur återges Gustav Vasa i läromedel i ämnet historia på gymnasiet under de senaste 

60 åren? 

 

Syftet med uppsats är att argumentera för en sanningsenlig och moraliskt medveten 

återgivning av historiepersonligheter som Gustav Vasa och påvisa varför vi skall göra det. 

Därmed behöver uppsatsen identifiera varför Gustav Vasa återges som han görs i 

gymnasieskolböcker i historieämnet. Det bör finnas en plikt att återge personer som Gustav 

Vasa genom att inte bara framföra vad denne har betytt för Sveriges utveckling utan även vad 

de har haft för påverkan på de människor de har styrt över, ur ett moraliskt perspektiv. Det jag 

kommer argumentera för att det finns en plikt för de människor som har funnits att skriva 

skolböcker ur detta moraliska perspektiv och att det även finns en nyttig moralisk lärdom för 

elever på gymnasiet.  

• Vad är det som gör att Gustav Vasa återges på det sättet som han gör? 

• Hur bör historiska personer som Gustav Vasa återges i skolböcker i historieämnet på 

gymnasienivå? 

 

Vad är historiebruk? 

Begreppet historiebruk tycks inte vara särskilt vanlig inom filosofin. Begreppet skulle kunna 

användas inom både den praktiska och den teoretiska filosofin. För att utreda begreppet 

inleder jag med den teoretiska analysen. 

 

Historiebruk förklaras kort och koncist med hur historien används. I filosofin och möjligtvis 

också den akademiska världen är det korta och koncisa svaret sällan tillräckligt. Även om 

svaret är kort och koncist så blir begreppet väldigt omfattande. Historiebruk enligt den korta 
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och koncisa definitionen är allt vad vi har gjort. Historia är det förflutna och vad jag än gör så 

använder jag det förflutna. När jag går från en plats till en annan (från plats A till plats B) så 

har jag innan jag varit på första platsen (A), varit på en annan plats (innan A = det förflutna). 

Därmed använder det som tidigare hänt (det förflutna) som en startpunkt (A) för att ta mig till 

en annan plats (B). Detta kan ledas hur långt tillbaka som helst eller till tiden allt började. 

Enligt denna breda definition av historiebruk och historia pågår det ett ständigt historiebruk 

överallt. Det kan vi absolut säga att det gör men till denna uppsats kommer vi begränsa dessa 

begrepp, vilket också görs inom historieämnet på akademisk nivå. 

 

När en historiker skriver eller talar om historiebruk är det oftast hur människor medvetet och 

omedvetet använder historiska händelser och/eller processer. Detta är något som återkommer 

tydligt inom exempelvis politik i historien. Jag nämnde att vi även måste definiera 

historiebegreppet vilket naturligtvis är en väldigt vital del i historiebrukbegreppet. Givetvis 

kan jag nöja mig med definitionen att historia är det förflutna. Det är dock inte historiker 

generellt sett helt nöjda med. Jag kan exempelvis inte göra ett arbete eller en uppsats i hur 

kakleveransen gick till i fredags till Ica-butiken på stan inom historieämnet i den akademiska 

världen . Det skulle kunna göra det om några decennier men då i ett större sammanhang om 

det skulle vara intressant för framtidens historiker. Ämnet historia i akademins värld idag är 

en tid som är längre tillbaka en ett par veckodagar. Skulle någon börja analysera politik i 

dagstidningarna under 1990-talet skulle denne snarare vara inom det samhällsvetenskapliga 

området. Historia inom den akademiska världen är det vill säga lite längre bort än så. Dock 

kan vi hitta uppsatser som täcker en tidsperiod från 1970-tal till och med 2000-talet, beroende 

på vilket ämne det är. John Tosh menar att historia i det akademiska historieämnet är hur vi 

framställer det förflutna. Inte själva historien utan framställandet av det förflutna.4 

 

I uppsatsen kommer historien jämställas med den akademiska tolkningen av ämnet. Det är 

framställandet av det förflutna men inte så sent som exempelvis inom närmaste året. En vald 

person inom en av delarna i uppsatsen är Gustav Vasa och denne tidigare svenske kung levde 

på 1500-talet och kommer inte i närheten av att inte räknas som historia. Historia är det som 

har lett fram till idag, vilket ämnet historia används för i grunden. Det är inte bara personer 

                                                 
 
 
4 John Tosh, Historisk teori och metod, 2011, s13. 
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och händelser utan även processer och förändringar som har skett, det som leder till det 

rådande samhällen som befinner sig på olika platser på vår planet. 

 

Ämnet historia kan fortsätta förklaras, såsom ämnets metod, forskningsområden, 

historieteorier och så vidare. Den väldigt grundliga beskrivningen jag precis gav bör dock 

räcka för uppsatsen syfte och innehåll. 

 

Jag återgår nu till definitionen av historiebruk. Historia är det vill säga det förflutna, det som 

har lett fram till hur det är idag och hur vi framställer den. Historiebruk är bruket av denna 

information. Historia kan användas i en mängd olika sammanhang. De nationsgränser vi har 

idag är historiebruk. Vi grundar dessa gränser idag med historiska referenser. I Sverige är 

Skåne ett exempel på historiebruk (såsom alla andra landskap i Sverige). Det tillhörde en gång 

Danmark men övertogs av Sverige och därmed tillhör Skåne nu Sverige. Att Skåne tillhör 

Sverige refererar vi till att vi tog över platsen med våld år 1658.5 Det legitimerar att Skåne 

tillhör Sverige. Det finns givetvis äldre delar av Sverige. Skåne är mer disputerat än många 

andra landskap i Sverige, som är just ”äldre” delar av Sverige. Hela fantasygenren är också ett 

exempel på historiebruk. Fantasy utspelar sig ofta under en medeltidsliknande miljö och 

hämtar därmed drag ur den perioden. Där har vi exempelvis slott, rustningar, svärd, kungar 

och så vidare. Det är ett tydligt exempel på kommersiellt historiebruk.  

 

Mening, legitimering och förändring 

Peter Aronsson beskriver i sin bok Historiebruk tre grundbegrepp inom historiebruk. Dessa är 

mening, legitimering och förändring. Att bruka historia är ofta för att finna vilka vi är. Det är 

en identitet som ger grunden för vilka vi är och vilka vi inte är (Nietzsche använder begreppet 

identitetsstärkande). En grupp individer kan enas under en gemensam historia som talar om 

vilka de är. Det är skillnaden mellan den gruppen och de andra grupperna.6 Med legitimering 

menar Aronsson det som ger en individ rätt till att vara den individen. Det som legitimerar 

individens bild av sig själv. Det kan också vara en nation som legitimerar sina delar av landet. 

Jag nämnde tidigare Skåne, där Sverige legitimerar att Skåne är svenskt på grund av Sveriges 

                                                 
 
 
5 Thomas Lindkvist & Maria Sjöberg(red.), Det svenska samhället 800-1720: klerkernas och adelns tid, 2009, 
s393. 
6 Peter Aronsson, Historiebruk – Att använda det förflutna, 2012, s57f. 
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övertagande av Skåne år 1958. Det finns även en legitimering i den tid Skåne har tillhört 

Sverige. Därmed har andra delar i landet större historisk legitimitet än just Skåne. Ett område 

som flera folkgrupper klamrar legitimitet till är Jerusalem. Det är främst kristna, judar och 

muslimer som pekar på vad de själva anser historia som säger att landet skall tillhöra dem 

själva. Vilket har gjort Jerusalem till ett av världens mest disputerade område.7 Förändring 

enligt Aronsson är hur vi använder historien för att förändra framtiden. Det kan både vara en 

positiv bild av det förflutna men även negativ. En positiv bild kan utgöra en historisk förebild 

(behöver inte vara en förebild för alla givetvis). Guy Fawkes inspirerar folk även idag för sin 

protest mot den brittiska regeringen under sekelskiftet mellan 1500-1600-talet. En negativ 

bild skulle kunna vara synen på kvinnor genom historien. Det är något som pekas på för att få 

en positiv förändring för framtiden.8 

 

Begreppen som nu är angivna kommer att tjäna en funktion i kommande delar. Hittills 

utvecklar de historiebruksbegreppet något. Dock kommer det vara viktigt att förklara några av 

de historiebruk som används och har använts genom åren. Varför har de uppkommit? Vilket 

läsaren måste få en förståelse för innan vi går vidare för att argumentera för eller snarare emot 

användning av just den typen av historia. Processen som redan är beskriven något ytligt i 

tidigare delar följer mer detaljerat enligt; nu har några essentiella begrepp redogjorts, 

kommande del kommer fallen presenteras, i dessa fall används beskrivna begrepp och 

slutligen kommer den moralfilosofiska analysen upp. Det är för mig viktigt att förstå 

användningen innan vi går vidare. Det gör det lättare att bemöta bruket av Gustav Vasa. 

                                                 
 
 
7 Aronsson, s62. 
8 Ibid, s63f. 
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2. PRESENTATION AV FALL 

Jag har redan berört att denna filosofiska uppsats kommer innehålla empiri och denna empiri 

kommer behandlas under detta kapitel. Den moralfilosofiska analys, som kommer vara 

huvuddel i denna uppsats, kommer luta sig emot detta fall som innehåller empiri och är tagen 

ur verklig historia. Det är det vill säga inte teoretiska fall uppsatsen kommer basera sin analys 

på vilket kan gynna argumenten i senare analys då de baseras på konkreta fall.  

 

Denna undersökningsdel skall inte ses som en fullständig och fulltäckande undersökning över 

Sveriges historia kring historiebruket i skolböcker. I skolboksdelen presenterar jag fakta kring 

Gustav Vasa från nio böcker där den tidigaste tryckta boken är från 1954 och de två yngsta 

böckerna är tryckta 2012. Detta får betydelse för mina kommande argument beroende hur 

utvecklingen har sett ut genom tiden som gått för historieskrivandet i skolböckerna. Skolnivån 

som är vald är gymnasiet. Det är under gymnasieåren eleverna går igenom världshistorien, till 

viss del en sista gång, innan man är färdig med skolan. Dock så är det inte skolplikt att 

genomgå gymnasiet innan de börjar jobba vilket talar mot mitt val av material. Det är dock 

det bästa valet enligt mig då eleverna förhoppningsvis kommer stöta på medeltiden och/eller 

tidig modern tid (Gustav Vasa räknas in i båda epokerna), vilket de också gör i grundskolan, 

men det är mer utspritt över en längre tid vilket hade gjort undersökningen mer spretig och 

mindre konkret. Som nämnt är det också sista gången eleverna har möjlighet att gå igenom 

medeltiden och tidig modern tid innan de är klar med skolan, förutsatt att de väljer att gå på 

gymnasiet. Kraven har varit och är också högre på gymnasiet vilket ger en högre nivå av 

undervisning än grundskolans olika åldrar. I grundskolan tjänar läraren och skolböckerna 

didaktiskt på att vara mer generell och inte problematisera historien vilket skulle ta död på 

många av kommande argument jag kommer presentera. 

 

Jag kommer inleda med en kort text ur en bok skriven av Thomas Lindkvist och Maria 

Sjöberg som heter Det svenska samhället 800-1720. Den behandlar Sverige (dels som 

geografiskt område och dels som staten Sverige) under åren 800-1720. Detta är en bok som 

jag själv läst under min första kurs i historia på universitetet och vänder sig främst till 

studenter. Denna kommer vara en referens tillsammans med en bok som heter Gustav Vasa – 

Landsfader eller Tyrann av Lars-Olof Larsson som bara handlar om Gustav Vasa. Det 

kommer ge mig en djupare referens om Gustav Vasa och därmed kommer jag jämföra 
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skolböckerna med dessa två böcker. Det går då att upptäcka vart skolböckerna lägger tyngden 

och vad det är de inte berättar. Årtal har utelämnats helt under kommande del. Det har ingen 

betydelse riktigt för när det hände exakt på året, det hände under tidigt och mitten på 1500-

talet. Det blir förvirrande och spretigt med årtal utskrivna över hela den kommande texten.  

 

Gustav Vasa i allmänhet och i historisk forskning 

Gustav Vasas namn har innan modern tid brukats i Sverige. Redan under hans livstid fanns 

många mer eller mindre sanna historier om den svenske kungen. I Sverige var han under sin 

samtid en ”nutida” David, som i en av Bibelns många berättelser, i David och Goliat. Han var 

den mindre men smartare som undkom den större och starkare Kristian II (också känd som 

Kristian Tyrann).9 Gustav Vasa hade undkommit Kristian II för att sedan tagit makten för sig 

själv och enat Sverige under ett rike där kungen skall ha ärvt riket efter sin fader (oftast). Han 

hjälpte även till att utveckla den bilden av honom tillsammans med uppfattningen som 

landsfader genom sin politik.10 I Danmark hade de inte några hjältesagor om Gustav Vasa, där 

gjordes det historier där de talade om en svag och patetisk kung.11  

 

De största myterna startades dock efter hans död, långt efter. Anledningen till att just Gustav 

Vasa blev den kung som var en av de kungar som fått mest historiska myter kring sig är att 

han grundade den politik som bidrog till att skapa Stormaktssverige. Gustav Vasa gjorde att 

kyrkan blev en mindre maktfaktor i samhället än vad den var tidigare samtidigt som Sverige 

centraliserades politiskt. Sverige fick en gemensam enhetlig lag, staten hade våldsmonopol 

och detta resulterade i en starkare och effektivare stat.12 

 

Givetvis var detta inte så enkelt som att skriva det i denna uppsats, speciellt med tanke på att 

Gustav Vasa drev igenom reformationen i Sverige under samma tid och med den kom höga 

skatter. Gustav Vasa fick handskas med många svåra uppror som så ofta bemöts av kungar 

och ledare på ett eller annat tänkbart och otänkbart brutalt sätt.13 Gustav Vasa blev själv kung 

                                                 
 
 
9 Kristian II kallades för övigt inte Kristian den Gode i Danmark, vilket är ett missbruk av Kristian II:s namn och 
som är propaganda mot Danmark från Sveriges sida. 
10 Lars-Olof Larsson, Gustav Vasa – Landsfader eller Tyrann, 2002, s353, 358. 
11 Lindkvist & Sjöberg, s205. 
12 Ibid, s206. 
13 Ibid, s206f. 
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genom ett uppror, då mot tidigare nämnda kung Kristian II, faktum är att Kristian II var 

svensk kung, det vill säga kung över Sverige innan Gustav Vasa tog makten.14  

 

Reformationen är delvis ett resultat av Gustav Vasas skuld till Lübeck som han hade gått i 

avtal med för att driva bort Kristian II. Det betalades tillbaka med pengar, ädelmetaller och 

andra dyrbarheter som kyrkorna kunde tänkas ha. Kyrkorna var rika innan kyrkoreduktionen, 

som den kom att kallas. De hade egen jord som fungerade på det sättet att kyrkan bara kunde 

få jord, av till exempel en greve. Kyrkan kunde dock aldrig ge bort jord vilket gjorde att det 

blev en envägstrafik, vilket också genererade i en kyrka med ekonomisk tillväxt. De fick även 

tionde av nästan hela Sveriges befolkning, en slags skatt som betalades till kyrkan i form av 

pengar eller sädeslag. Kyrkorna var väldigt rika, tills Gustav Vasa lade beslag på kyrkans 

rikedomar som även Lübeck fick del av tack vare sitt avtal. Även tiondet tog Gustav Vasa del 

av. Detta legitimerades med att Guds ”renliga lära” skulle predikas, det vill säga att Sveriges 

befolkning skulle läsa Bibeln själva enligt luthersk stil, vilket också innebar att kyrkan inte 

skulle påverka staten och inte inneha rikedomar utöver vad de behövde. 15 

 

Ovan angiven fakta ger möjligtvis en förståelse till varför man vill använda Gustav Vasa som 

en hjälte och en landsfader för Sverige. I mångt och mycket är han en landsfader, en fader 

behöver inte vara en bra fader för att vara en fader. Likaså kan vi benämna Gustav Vasa som 

landsfader, men är han också en tyrann?  

 

Det är något som redan är givet i denna uppsats med tanke på uppsatsens ämne, 

frågeställningar och tes. Jag skall nu kort ange några av de olika gärningar som Gustav Vasa 

utfört för att få något att jämföra de olika årtalens skolböcker. 

  

Berend von Melen 

Svensk rådsherre och länsherre på Kalmar slott Berend von Melen var en av Gustav Vasas 

rådgivare. Innan hade han tjänat under Kristian II i dennes krigståg i Sverige. Berend von 

Melen blev därefter inte helt oväntat misstänkt för förräderi av Gustav Vasa.16 Det hjälpte inte 

                                                 
 
 
14 Lindkvist & Sjöberg, s207. 
15 Ibid, s210. 
16 Larsson, s106. 
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heller när Berend von Melen besökte Sören Norbys (uttalad fiende till Gustav Vasa) dotters 

dop under en vapenvila. Gustav Vasa fängslade de av von Melens närmsta män han fick tag 

på, en av dem avrättades enligt uppgift vid blotta misstanken om förräderi. Berend von Melen 

beordrades till Stockholm och blev där hårt anklagad och dessutom fängslad. Hans poster i 

riket blev indragna inklusive ansvaret över Kalmar slott där hans bror (Henrik von Melen) 

höll slottet i sin brors frånvaro.  Henrik vägrade lämna över slottet till Gustav Vasa. Gustav 

Vasa tog sig dock ner till Kalmar med en armé krigsfolk från hela landet. Slottet kapitulerade 

till Gustav Vasa till slut men ändå avrättades alla försvarare till sista man. I den skara 

försvarare ingick ett 60-tal legoknektar. Dessa hade inte själv gjort något aktivt val eller fel i 

situationen utan hade bara följt sin arbetsgivares order. Trots detta valde Gustav Vasa att 

avrätta samtliga legoknektar. Vilket även på den tiden var ett extremt illdåd.17 Berend von 

Melen blev dock aldrig själv avrättad av Gustav Vasa. Han kallades av sin omgivning en 

prydnad för riddarståndet och var medlem i evangeliska koalitionen och Schamlkaldiska 

förbundet. Detta var inte hur Gustav Vasa själv beskrev von Melen, hans ord för honom var 

istället en trolös lycksökare med ögonen bortom Sverige och dessutom en förrädare.  

 

Utmanaren 

Gustav Vasa blev utmanad av en som sades vara av Stureätten och kallade sig för Nils Sture.18 

Det finns olika teorier om vem denne utmanare var, men ingen vet idag helt säkert sanningen. 

Det finns teorier om att det var Nils Stensson (Kristina Nilsdotters (Gyllenstierna) son, även 

hon uttalad motståndare till Gustav Vasa) men denne var troligtvis redan i Gustav Vasas 

händer.19 Detta uppror var inget större sådant. Nils Sture fick ryktet som bondevän vilket 

behövdes för att samla allmogen.20 Han blev dock besegrad, förföljd och slutligen avrättad i 

Rostock tillsammans med några nära män.21 

 

                                                 
 
 
17 Larsson, s141f. 
18 Stureätten är en väldigt komplicerad ätt, som möjligtvis inte är en ätt utan flera. För vidare fakta om dessa 
rekommenderar jag vidareläsning i Larssons verk från och med sidan 144. 
19 Larsson, s151. 
20 Ibid, s153. 
21 Ibid, s156. 
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Oro i landsbygden och bergsbruket 

Gustav Vasas kyrkopolitik fick landsbygden att protestera. Det blev fler små uppror mot 

kungen. Böter och avrättningar skedde på Stortorget i Stockholm.22 Det var inte bara 

landsbygden som var utsatt. Måns Nilsson var en bergsfogde och bergmästare. Han blev 

misstänkt av Gustav Vasa utan några belägg alls. Hans närmsta män avrättades och Nilsson 

tillbringade ett år i fängelse innan han dömdes till döden som riksförrädare. Han påstods vara 

upphovsman till samtliga uppror i Dalarna och var en spion till Kristian II. Detta sågs som en 

markering mot bergsmansaristokratin med tankar till Engelbrektsupproret.23 

 

Landsbygden med Småland i spetsen fortsatte lida med Gustav Vasa som kung. Gustav Vasas 

skuld till Lübeck var ännu inte avbetalad.24 I och med Grevefejden och Sveriges assistans till 

Kristian III (inte Kristian II (tyrann) i detta fall) i Danmark fortsatte skattetrycket för 

bönderna. Smålands bönder skattevägrade till stor del och straffades både individuellt och 

kollektivt för detta. Det vill säga helt oskyldiga människor fick lida för detta, med oskyldiga 

menas skattebetalande människor i allmogen.25  

 

Dackefejden – Stora bondeupproret 

En skara småländska bönder startade det som skulle bli det största hotet mot Gustav Vasas 

makt. Det var inte bara småländska bönder som var med i detta uppror utan även bönder från 

Öland, Östergötland och Västergötland följde med i upproret. Det uttalade syftet var dock inte 

att störta makten, utan att återvända till de gamla sedvänjorna som varit. Bönderna ville ha de 

gamla lagar och den inställning de tidigare regenterna hade haft till böndernas skatter.26 

Centralmakten hotade en frihet som bönderna hade haft tidigare.27 

 

Nils Dacke är den förste i svensk historia som rest sig ur allmogens historiska anonymitet. 

Tidigare upprorsledare hade varit adelsmän, haft högre tjänster i staten eller varit med i 

bergsaristokratin.28 Dacke lyckades resa en stor skara bönder från tidigare nämnda landskap. 

                                                 
 
 
22 Larsson, s175ff. 
23 Ibid, s193f. 
24 Ibid, s199. 
25 Ibid, s210f. 
26 Ibid, s233. 
27 Ibid, s237. 
28 Ibid, s234. 
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Tillsammans lyckades de skaka kungen rejält. Gustav Vasa var själv tvungen att förhandla om 

vapenvila vid mer än ett tillfälle, varav några han själv bröt. Gustav Vasa menade att de 

småländska bönderna var tjuvar och kättare, anförda av en mördare, och dessutom i maskopi 

med rikets fiende. 29   

 

Gustav Vasa lyckades besegra bönderna i ett av de största upproren i Sverige någonsin. 

Straffet för bönderna i de olika landskapen var dryga. Upprorsmän, misstänkta upprorsmän 

och även helt oskyldiga, däribland kvinnor, blev avrättade.30 I ett blodigt nederlag för Dackes 

mannar, i ett slag som utspelade sig mellan Målilla och Virserum, blev Dacke själv skjuten 

genom båda låren. Kungens män erbjöd samtliga som gav upp total amnesti.31 I jakten på de 

som inte tog amnestierbjudandet terroriserade kungens män slättbygden.32 Dacke hade försökt 

få upproret på fötter igen, men föll. Fogdarna som lyckades få tag i honom på den danska 

sidan dödade honom och hans huvud sattes upp på stång med en kopparkrona. Hans övriga 

kroppsdelar fäste på ekrar på ett hjul. Dackes barn hade tagits tillfånga och dog i en 

pestepidemi. Dackes män jagades och de som inte kom undan torterades och i vissa fall 

avrättades.33 Tyska knektar anförda av kungen drog igenom Småland för att hitta förrädiska 

bönder. Det finns inga exakta siffror på hur många de hittade, men kronans egna räkenskaper 

talar om att ett par hundra gårdar brändes. Sammanlagt avrättades minst 300 män och några 

kvinnor efter upproret enligt kungens räkenskaper.34 

 

Paranoid och förrädisk mot vänner och rådgivare 

Det var inte bara Berend von Melen som blev offer för Gustav Vasas paranoia. Gustav Vasa 

hade en misstro mot alla i sin närhet, ibland var den befogad men oftast inte. Som nämnt låg 

Gustav Vasa bakom en hel del avrättningar, han spred också lögner om politiska motståndare 

och beordrade flera lönnmord. Fiender som han lovat nåd blev ofta straffade ändå, ibland 

genom avrättning.35 Två av kungens rådgivare, Laurentius Andreæ och Olaus Petri blev vid 

ett möte anklagade för förräderi då de uttryckt sin åsikt om hur Gustav Vasa hade missbrukat 

                                                 
 
 
29 Larsson, s240. 
30 Ibid, s257.  
31 Ibid, s260. 
32 Ibid, s261. 
33 Ibid, s263. 
34 Ibid, s264f. 
35 Ibid, s352. 
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Guds namn. De skulle bli dömda till döden men benådades mot skyhöga böter. Kungen var då 

inne i en politik där han ville representera det andliga och benådningen kan kopplas till det.  

 

Efter att Petri och Andreæ hade blivit bortplockade från politiken fick Kristoffer Andersson 

förtroendet som drev en reformatorisk linje. Han hade dessutom studerat i de tyska staterna 

och fungerade därmed väl som rådgivare om utrikespolitik. När han skickades ner till 

Tyskland av kungen blev han själv osäker på Andersson och bestämde sig att döma 

Andersson till döden då han ansåg honom att inte vara pålitlig.36 

 

Olof Bröms som var kammarmästare under en tid hade försökt lämnat Sverige efter att flera 

gånger blivit sparkad och slagen av kungen, för att kungen hade obefogade misstankar om 

Bröms. Bröms anklagades för försinkning och blev slängd i fängelse.37 

 

Gustav Vasa var en kung som elever blev hotade att bli skickad till om de inte skötte sig. 

Nicolaus Magni blev skickad av Gustav Vasa själv till Wittenburg för en akademisk karriär. 

När Gustav Vasa hade förbrukat sina ministrar, det vill säga när nästan alla hade blivit 

misstänkt för förräderi eller liknande och avverkade, föll blicken mot Magni. Kungen skrev 

ett brev till Magni där han ville ha hem honom för administrativ nöd. Magni förklarade dock 

att han inte gillade läget i Sverige och tackade nej. Han skickade dock en rekommendation på 

en annan person som en av kungens rådgivare. Magni förklarade att han misstrodde Gustav 

Vasa och skulle inte ens komma till hans majestäts tjänst om han så skrev i blod.38 

 

Skolböcker  

Läroverksstadgan kom år 1878 och kom att delas i nedre del (6-årig realskola) och en högre 

del (4-årigt gymnasium) 1905.39 Gymnasiet har därefter gått igenom en hel del reformer. 

Gymnasieskolan första egna läroplan kom år 1970 genom Lgy 70.40 Därefter har den förnyats 

två gånger, 1994 genom Lpf 94 och 2011 kom Gy 11. De största förändringar skedde på 

1960–70-talen. Bland annat slogs yrkesutbildningen ihop med den nya gymnasieskolan och 

                                                 
 
 
36 Larsson, s223ff. 
37 Ibid, s216. 
38 Ibid, s216. 
39 Gunnar Richardsson, Svensk utbildningshistoria – Skola och Samhälle förr och nu, 2004, s55.  
40 Ibid., s190. 



14 
 
 
 

flera olika typer av utbildning uppkom på gymnasieskolan där det arbetades flitigt för att bli 

tillgänglig för alla.41 Denna del där skolböcker är i fokus kommer vara påverkade av olika 

reformer och tider de är skrivna i. Fokus kommer inte ligga på den tid de är skrivna även om 

det är svårt att undvika i en jämförande studie mellan skolböcker skrivna i kronologisk 

tidslinje. Fokus kommer ligga på hur utvecklingen sett ut gällande bruket av Gustav Vasa i 

böckerna, hur beskrivs Gustav Vasa, vad har han för roll för samhället idag och vilken bild 

vill författaren ge. Hur har detta ändras med åren?  

 

När jag skriver att boken har nämnt Gustav Vasa i ett antal sidor utgår jag från böckernas 

index. Givetvis kan författaren valt att skriva om något eller någon utan att nämna det i index. 

Gällande Gustav Vasa har jag dubbelkollat om det inte finns någon notering om honom i 

index. Då har jag slagit upp och läst de sidor som behandlar den tid han var verksam i 

historien. Där det står ”skrivna sidor” så har jag räknat bort sidor som index, personregister, 

bildregister mm. Det vill säga där den flytande texten slutar. 

 

Allmän historia: För gymnasiet (Utgiven: 1954) 

Gustav Vasa nämns inte överhuvudtaget i denna bok. Fokus på boken ligger på världshistoria. 

Sverige nämns på 41 sidor av sammanlagt 388 skrivna sidor. Gustav II Adolf och Gustav III 

nämns i boken, men detta beror förmodligen på deras mer aktiva utrikespolitik än Gustav 

Vasa som främst inriktade sig på inrikespolitik. Boken behandlar både medeltid och tidig 

modern tid.42 

 

Historia för gymnasiet årskurs 1 (1968) 

I denna skolbok nämns Gustav Vasa på hela 31 sidor av bokens 450 skrivna sidor. Vilket är 

mer än någon annan person nämns i boken överhuvudtaget. Denna bok nämner givetvis det så 

kallade befrielsekriget, när Gustav Vasa gör uppror mot Kristian II. Den beskriver också 

relativt djupt, jämfört med övriga skolböcker i studien, hur Gustav Vasa centraliserar makten, 

hur kyrkopolitiken ser ut och hur det påverkade människorna i landet och Gustav Vasas 

                                                                                                                                                         
 
 
 
 
41 Richardsson. s190ff. 
42 Martin Bäcklin, Allmän historia: För gymnasiet, 1954, s404(index). 
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påverkan på näringslivet. Inledande delen till Gustav Vasa och hans tid beskriver honom med 

tre ord: maktbenägen, hänsynslös och grym. Dock utvecklas inte detta särskilt mycket mer 

under resterande delar av boken. Boken anger att det var olika uppror men beskriver inte 

Gustav Vasas agerande utan menar att vissa var mer påtagliga än andra och att de alla 

besegrades till slut. Boken nämner dock orsakerna till upproren som främst var kyrkopolitiken 

och skattetrycket. Kyrkopolitiken är djupt beskriven och kan sammanfattas att Gustav Vasa 

genomförde detta av finansiella skäl. Gustav Vasa jämförs också med övriga Europas furstar 

och kungar och sätts därmed in i en helhet. I denna skolbok används Gustav Vasa som en 

förklaring till hur makten centraliserades, varför den gjorde det och varför Sverige blev 

protestantiskt. Gustav Vasa används också därmed som en landsfader, som sagt beskrivs inte 

Gustav Vasas tyranniska dåd, vilket också visas genom alla sidor Gustav Vasas namn 

uppkommer. Han nämns som grundare, början på en ny tid och hur han stabiliserade Sverige 

så att exempelvis Gustav II Adolf kunde expandera Sverige. 43 

 

Historiens huvudlinjer 1: historia för gymnasieskolan (1977) 

Gustav Vasa nämns på 7 sidor av 277 sidor. Boken beskriver befrielsekriget och gör det under 

ett mindre stycke. Reformationen är relativt rågat beskrivet. Boken nämner Olaus Petri och 

Laurentius Andreæ, men inte hur Gustav Vasa vände sig emot dem. Läromedlet beskriver allt 

relativt översiktligt. Till exempel nämns upproren men saknar helt detaljer. Gustav Vasa 

beskrivs dock som en som centraliserade landet och fick ekonomin stabil tack vare bland 

annat jordbruk för kommande framgångar.44 Reformationen är viktig i denna bok och även 

Gustav Vasas centralisering. 

 

Alla tiders historia (2007) 

Under Lpf 94 kommer denna bok ut i två upplagor, en 2002 och denna 2007. I detta läromedel 

nämns Gustav Vasa i 7 sidor av 565 skrivna sidor. Vilket motsvarar mer än de flesta övriga 

personer i index. De som nämns oftare än Gustav Vasa är exempelvis Gustav II Adolf (8 

sidor), Per-Albin Hansson (8 sidor) och Adolf Hitler (14 sidor).  

 

                                                 
 
 
43 Ivan Borg & Erik Nordell, Historia för gymnasiet årskurs 1, 1968, s145, 147, 158, 159, 162, 163, 165, 166, 168, 
172, 196ff, 270, 294. 
44 Per-Erik Brolin, Åke Holmberg & Leif Dannert, Historiens huvudlinjer: historia för gymnasieskolan, 1977, s69, 
112, 117, 129, 131ff.   
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Boken förmedlar det som har kommit att blivit en standard, det vill säga befrielsen ur 

Kalmarunionen, centraliseringen av makt, kyrkopolitiken och att det var ett par uppror. 

Beskrivningen av upplösningen av Kalmarunionen sticker ut lite. Den är något mer nyanserad 

och förklarar mer bakomliggande orsaker. Dock beskrivs det som att Gustav Vasa vann över 

den danske (!) unionskungen.45 Därefter valdes han till svensk kung. Boken medger också att 

kungen fått ett maktvakuum tack vare Kristian II:s blodbad och fyllt den med mer makt åt 

kungen själv. Anledningen till Gustav Vasas kyrkopolitik handlar om att betala tillbaka lånet 

till Lübeck och inte om någon teologi. Boken kallar honom riksbyggsmästare och inte 

landsfader. De fortsätter med att beskriva hur Gustav Vasa lyckades få ekonomin bra genom 

kyrkopolitiken men också genom näringslivet, såsom gruvor och högt skattetryck på 

bönderna.  

 

Upproren behandlas lite under en sida. Ytterligare får boken med Dackefejden och hur Gustav 

Vasa straffade de som varit med i upproret genom böter och avrättningar. Det beskrivs också 

hur Dackes hela släkt utrotades. Vidare beskrivs hur Gustav Vasa brukades senare genom 

Gustav III för att skapa nationskänsla och dansk hat.46 Gustav Vasa används som förklaringar 

till hur Sveriges rike kom att utvecklas. Reformationsdelen används inte mycket alls, utan 

förklarar mer varför Gustav Vasa utförde den. Boken väljer att inte förklara Gustav Vasa som 

en landsfader utan som en riksbyggsmästare. Detta är med all säkerhet ett medvetet val för att 

visa att de inte romantiserar Gustav Vasa.  

 

Gy 11 

Från och med denna del av uppsatsens empiridel har Gy 11 varit riktlinjer för böckerna, vilket 

är den rådande läroplanen vid författandet av denna uppsats och därmed också existerande i 

böcker som verkar på gymnasieskolorna under skrivandets tillfälle. Det är från och med Gy 

11 återigen obligatoriskt att läsa historia för att ta gymnasieexamen. Det är dock bara en 50 

poängskurs på grundkursen tillskillnad mot innan rådande läroplan då det var 100 poäng. Det 

är cirka 40 timmars undervisning på en 50 poängskurs och cirka 80 på en 100 poängskurs. 

Vilket innebär att det kommer bli mindre tid att gå igenom världshistorien på. Jag har också 

                                                 
 
 
45 Det som är viktigt att förstå att Kristian II var svensk kung, även om han var dansk. Han var legitimt kung över 
Sverige och därmed svensk kung.  
46 Hans Almgren, Börje Bergström & Arne Löwgren, Alla tiders historia, 2007, s116, 130, 173, 174, 175, 222. 
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valt att ta med fortsättningskursers läroböcker för att se hur mycket mer de behandlar. Historia 

1a1 fokuserar på perioden efter Franska revolutionen (1789) och innehåller, som vi skall få se, 

ofta bara sammanfattningar av tidigare epoker eller inget alls. Detsamma gäller 

fortsättningskursen 1a2 där man inte heller lägger större vikt på tiden innan Franska 

revolutionen. Kursen 1b (100 poäng) motsvarar 1a1 och 1a2.47 Det mål i kursplanen som är 

närmast att behandla Gustav Vasa är: 

Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. 

Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och 

upplysningstiden med vissa valda förändringsprocesser och 

fördjupningar. Problematisering av historiska tidsindelningars 

beroende av kulturella och politiska förutsättningar utifrån valda 

områden till exempel varför tidsbegreppet vikingatid infördes i 

Sverige under 1800-talets slut eller jämförelser med tidsindelningar i 

någon utomeuropeisk kultursfär som Kina eller Indien.48 

 

Epos, 1a1: Historia (2011) 

I denna bok nämns inte Gustav Vasa överhuvudtaget i en bok på 247 skrivna sidor. I detta 

läromedel nämns dock Vasatiden i en periodsammanfattning, men bara för att diskutera varför 

vi har behållit dessa epoknamn präglade av kungar och adel. Som sades innan behandlar inte 

denna kurs så mycket tiden innan 1789, utan det finns enbart en sammanfattning på tidigare 

historia (från och med människans uppkomst till 1789) 50 sidor där medeltiden och tidig 

modern tid utgör 24 sidor.49  

 

Historia: Då, nu och sedan (2011) 

Denna skolbok innehåller en kort mening (på en sida av 217 skrivna sidor) om Gustav Vasa 

och den är i ett kapitel som heter 2000-talets första decennier. Där man skriver om Sveriges 

minoriteter och att Gustav Vasa lockade finnar till Sverige för man ville ha mer arbetskraft.50 

Denna bok har ingen sammanfattning om tidigare epoker. Läromedlet använder bara Gustav 

Vasa som en av många förklaringar till varför det fanns en minoritetsgrupp i Sverige redan då. 

                                                 
 
 
47 www2, Skolverket, Ämne - Historia 
48 Ibid. 
49 Robert Sandberg, Epos, 1a1: Historia, 2011. 
50 Sture Långström, Historia 1 - Då, nu och sedan, 2011. 
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Perspektiv på historien 50p (2011) 

Det finns i detta läromedel en del om nordisk medeltid som är två sidor och en del om hur 

Sverige blir stormakt som också är två sidor (boken är 312 sidor sammanlagt). Här nämns 

Gustav Vasa på en av sidorna och det finns även ett porträtt på Gustav Vasa. Här beskrivs han 

som målmedveten för att stärka sin makt. Reformationen utgör en större del i delen om hans 

tid. Kyrkan underordnas kungen och all kyrkojord tillföll kungen och gjorde Sverige till ett 

lutherskt rike. Skatterna ändras också som gör att kontrollen av bönder och fogdar stärks. 

Detta skall vara grunden till att Sverige blev en stark enad stat med en såsmåning om stark 

adel. Det finns dock en liten bildbeskrivning (en bild på Nils Dackes huvud på en påle) som 

skriver att kungens brutala styre gav upphov till flera uppror och att Dackefejden var en av 

dem.51 Denna skolbok beskriver inte Gustav Vasa särskilt nyanserat och han används närmast 

som en landsfader eller riksbyggsmästare om man vill säga så. Han beskrivs som upphov till 

reformationen, den starka staten och början till en stormakt. Det lilla som fanns var en 

bildbeskrivning som säger att Gustav Vasa hade ett brutalt styre. 

 
 

Epos, 1b: Historia (2012) 

Gustav Vasa nämns på två sidor i detta läromedel av sammanlagt 406 skrivna sidor. Det är en 

del som handlar om Sverige under sen medeltid till och med 1809. Boken beskriver inte hur 

Gustav Vasa avsatte Kristian II utan att han blev vald kung 1523 och ändrade Sverige till ett 

arvsrike. Han beskrivs också som effektivare på att ta ut skatter från bönder och stadsbor. 

Vidare beskrivs Gustav Vasa som en försiktig man som lät sig bli indragen i ovissa 

krigsföretag men att hans efterföljare gärna drog sig in i krig mot andra länder.52 Mer än så 

nämns inte om Gustav Vasa. Här brukas Gustav Vasa något ovisst. Det är förmodligen mest 

för att få vidareförståelse i senare i kapitlet varför Sverige är som det är då. Det nämns inte 

något om Gustav Vasa mindre vackra sida utan kan här uppfattas som en som blev vald kung, 

var effektiv att ta ut skatter men undvek att kriga till skillnad mot senare kungar. 

 

                                                 
 
 
51 Hans Nyström, Lars Nyström & Örjan Nyström, Perpektiv på historien – 50 poäng, 2011, s50f. 
52 Robert Sandberg, Epos, 1b: Historia, 2012, s66f. 
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Alla tiders historia 2-3 (2012) 

Denna bok är för gymnasiekurserna historia 2a, 2b (samma som 2a men med inriktning 

kultur) och 3. Denna bok är inte upplagd i kronologisk ordning utan efter teman. Det finns 

bland annat teman om folkmord, terrorism, migration och genus. 

 

I denna bok nämns Gustav Vasa på fyra sidor av 383 skriva sidor. I en av sidorna diskuteras 

epokindelning där Gustav Vasa och hans tid är disputerad om vilken svensk epok den skall 

tillhöra. Under en del som heter Sverige och migrationer skriver denna bok precis som i 

Historia: Då, nu och sedan hur Gustav Vasa lockade hit arbetskraftsinvandring. Denne gång 

skriver man också om flamländare men även finländare. Kläder var ämnet där Gustav Vasa 

nämns sist i boken.53 Här brukas Gustav Vasa som förklaringar på epokindelning, migration 

och mode.  

 
Sammanfattning av skolböcker för gymnasiet 

Givetvis skall denna korta beskrivning av skolböcker inte ses som en fullständig 

undersökning över tiden från och med år 1954 till idag. Det är, som givet tidigare, för att få en 

ungefärlig överblick av utvecklingen av bruket av Gustav Vasa i skolböckerna i historia på 

gymnasieskolan. Under den gällande läroplanen för gymnasiet har det gjorts en lite bredare 

analys då det har genomsökts fem böcker (varav tre i historia i grundkursen, en i historia 1b 

och en som gäller för kurserna 2-3). För att få en ytterligare överblick över utvecklingen har 

jag sammanställt en tabell. Denna tabell nämner inte detaljerna som är beskrivna innan. De 

bedömer inte huruvida författarna har beskrivit exempelvis reformationen, bara om de har de 

eller ej. Detta ger ju dock som sagt en överblick som kan ge något för läsaren men även för 

mig som kommer genomföra analysen.  

                                                 
 
 
53Olle Larsson, Hans Almgren, Birgitta Almgren, Alla tiders historia 2-3, 2012, s23f, 233, 341. 
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Bok 

 
Utgiven (år) 

 
Gällande 
lärolan 

Nämns på 
antal sidor 

(%) 

 
 

Reformationen 

 
 

Befrielsekriget 

 
”Riksbyggare” 
(centraliseringen) 

 
Uppror mot 

Gustav 

Upprorens 
förödiska 

konsekvenser 

 
 

Avrättningar 

 
Politiska 
paranoia 

Allmän historia 1954 0 

Historia för gymnasiet 1968 6,9 X X X X (x) 

Historiens huvudlinjer 1 1979 Lgy 70 0 X X X X 

Alla tiders historia 2007 Lpf 94 1,2 X X X X X X 

Epos, 1a1: Historia 2011 Gy 11 0 
Historia: Då, nu och 

sedan 2011 Gy 11 0,5 

Perspektiv på historien 2011 Gy 11 0,3 X X X X 

Epos, 1b: Historia 2012 Gy 11 0,5 X X 

Alla tiders historia 2-3 2012 Gy 11 0,1 

 

Det som går att utläsa av empirin är att Gustav Vasa inte beskrivs särskilt mycket utom i 

läromedlen från 1968 och 2007. Det är de enda som beskriver Gustav Vasa på mer än två 

sidor och över en procent av totalt skrivna sidor i sina respektive böcker. Det mest nämnda 

om Gustav Vasa är reformationen, befrielsekriget, att han var en riksbyggare och att det var 

uppror mot honom under hans regeringstid. I två av böckerna nämns han inte alls och i två 

böcker där han nämns beskrivs inget om de ovan valda punkterna i tabellerna. Detta är för att 

på gymnasiet fokuserade det på historia från och med industrialiseringen i den senaste 

kursplanen. Det står dock att man skall behandla den europeiska epokindelningen med vissa 

valda förändringsprocesser och fördjupningar. Några av böckerna ger ingen chans att inrikta 

sig på övergången från medeltid till tidig modern tid i svensk historia. Böckerna nämner heller 

inte mycket av de mer negativa sidorna av Gustav Vasas styre. Upproren mot Gustav Vasa 

nämns i några läromedel men i vissa fall inte konsekvenserna. Avrättningar gjorda under 

Gustav Vasa nämns inte heller särskilt mycket. Gustav Vasa politiska paranoia som jag valde 

att kalla det i tabellen som representerar hur han behandlade sina politiska motståndare (som 

inte alltid var just motståndare) nämns inte alls utom en kort mening i läromedlet från 1968 

där de skriver att Gustav Vasa var maktbenägen, hänsynslös och grym. Detta utvecklas som 

sagt inte. 
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3. MORALFILOSOFISK ANALYS 

Det som hittills har presenterats är metod, historia och delvis pedagogik och didaktik. Det är 

här själva filosofiska delen börjar. Den överblickliga studien kommer stå till grund för en 

moralfilosofisk analys där Gustav Vasa står som historisk person vars regeringstid har givit 

Sverige en del positiva processer, beroende på hur man ser det, men också präglats av 

tyranniska dåd som idag är helt otänkbara i Sverige. Gustav Vasa representerar här liknande 

kungar i historien. Det skulle kunna göras liknande analys med Alexander men även andra 

kungar i svensk historia, såsom Gustav II Adolf och Karl VII med liknande slutsatser. De två 

senaste är två kända svenska krigarkungar med fokus på att expandera Sverige och under 

krigstider är det inte alltför ovanligt att kungar och ledare begår moraliskt ifrågasättbara dåd. 

Kommande analys kommer till stora delar kunna appliceras på dem, då denna analys främst är 

för historiebruk av kungar som begått tyranniska dåd. I den inledande texten av denna del 

kommer jag använda mig av Aronssons begrepp inom historiebruk för att kategorisera 

skolböckernas bruk av Gustav Vasa för att sedan skapa en uppfattning om meningen med 

bruket. 

 
Historiebruket av Gustav Vasa 

Läromedlet vid namn Allmän historia: För gymnasiet (1954) som kom nio år efter andra 

världskrigets slut nämner inte Gustav Vasa över huvud taget. Det finns förmodligen en 

mening med det och den kan tänkas vara just andra världskrigets huvudperson, Adolf Hitler. 

Demokratin hade segrat och nu hade Sverige hittat ut från sin isolerade del av Norden och 

hade en mer aktiv utrikespolitik genom sitt välgörande, som hade startat under andra 

världskriget genom bland annat de vita bussarna och med inspiration från Raoul Wallenberg. 

Att boken slopar Gustav Vasa helt kan vara för att denne kung var en tyrannisk diktator och 

hans utrikespolitik inte heller var så omfattande, till skillnad från exempelvis Gustav II Adolf 

och Gustav III. Författaren legitimerar då även hur den förändring som har skett med att 

påvisa hur Sverige tidigare i historien haft en aktiv utrikespolitik och har kunnat hävda sig i 

krig. Detta hade Sverige undvikit i andra världskriget och därmed kan det också funnits ett 

visst behov av att påvisa Sveriges styrka i krig. 

 

När det fjorton år senare andra världskriget var något längre ifrån i tid kommer Historia för 

gymnasiet årskurs 1 (1968). I detta läromedel får Gustav Vasa ett rejält uppsving. Den första 
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Vasa-kungen nämns då på cirka 6,9 % av alla skrivna sidor i boken. Det som saknas i denna 

bok är dock det riktigt kritiska mot Gustav Vasa. Den mening som författaren ger Gustav 

Vasa är att denne är en landsfader som använde hårda metoder, men möjligtvis också 

nödvändiga. Han var ett ”offer” av sin tid men med goda resultat som skulle leda till det 

Sverige vi har idag. Det goda legitimerar det onda. Det kan vara på grund av de vänstervindar 

som existerade då. Det goda upproret är det enda alternativ mot det onda rådande samhället. 

Att bönderna beskrivs göra uppror mot ett ytterligare styre tyder även den på de rådande 

vänstervindarna under tiden boken är skriven. Det legitimerar att samhället behöver göra 

uppror mot de rådande makthavarna om det inte fungerar och att förändringen är nödvändig 

och i det stora hela gott.  

 

I boken från 1977 beskrivs reformationen mycket i sammanhang med Gustav Vasas 

centralisering. Det ger en mening för dagens enade Sverige med den protestantiska tron. 

Legitimering en av dagens samhälle ligger dels i Gustav Vasas tid. Man förespråkar inte 

heller direkt någon förändring för detta samhälle.  

 

I den näst senaste gymnasieläroplanen Lpf 94 är det inte uttryckt att fokus ligger på tiden från 

och med industrialiseringen, som den gör i den rådande (Gy 11). Boken använd i denna studie 

(Alla tiders historia (2007)) beskriver världshistorien från och med forntiden till idag (då). 

Därmed går den även, som nämnt, in på Gustav Vasa och hans samtid. Denna bok beskriver 

meningen som Gustav Vasa skapar Sveriges framtid och är grunden av den enade staten 

Sverige. Boken kallar honom en riksbyggsmästare, som vi kan översätta till ett mer 

värdeladdat begrepp som landsfader. Det är som tidigare nämnt förmodligen ett medvetet val 

att inte kalla honom en landsfader. Reformationen nämns inte mycket i samband med Gustav 

Vasa. Det är möjligtvis den sedan länge påtagliga sekulariseringen som gett upphov till att 

man undviker det, men än mer troligt att Sverige är en bra bit in i att bli mer mångkulturellt. 

Det är möjligt att man då vill undvika att nämna Gustav Vasas del i historien. Boken verkar 

vilja undvika att romantisera Gustav Vasa men det finns vissa drag av glorifiering i 

beskrivelsen av befrielsekriget. Samtidigt nämns hur Gustav Vasa avrättade Nils Dacke och 

hela dennes familj. Som första bok i denna studie beskrivs en form av historiebruk i samband 

med Gustav Vasa hur denne användes för att skapa nationskänsla och danskhat. Meningen 

blir här delad på flera sätt. Gustav Vasa är i denna bok en landsfader även om författaren 

försöker att undvika det. Legitimeringen är av kommande historia och dens utveckling. 
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Läromedlet visar även på en förändring av bilden utav Gustav Vasa genom nämnandet av 

bruket utav dennes namn. 

 

Böckerna skrivna under Gy 11 påvisar det som kursplanen för de olika historiekurserna redan 

påvisar, medeltid och tidig modern tid är delvis eller nästan helt frånvarande. Det blir då svårt 

för författaren att förmedla en nyanserad bild av Gustav Vasa, vilket de övriga böckerna 

misslyckats med på många sätt. I vissa böcker nämns inte Gustav Vasa alls och i andra 

används Gustav Vasa i beskrivning av andra kontexter än de som har blivit traditionellt. Till 

exempel i Historia: Då, nu och sedan (2011) legitimerar Gustav Vasas namn ett 

mångkulturellt samhälle med sin arbetskraftsinvandring av finnar. Detta kan ses som ett 

stärkande av Gustav Vasas namn då denne legitimerar ett mångkulturellt samhälle för det idag 

rådande samhället. I Perspektiv på historien 50p (2011) nämns mycket om Gustav Vasa kring 

reformationen. Kungen avtar kyrkans makt och det nämns hur detta bidrog till en starkare och 

mer enad stat än tidigare. Detta kan bero på, som med läromedlet från 2007, det 

mångkulturella samhället och att man påvisar det religiösa. Det beskrivs i boken att Gustav 

Vasa hade ett brutalt styre och detta görs genom Dackefejden och dess konsekvenser. 

Meningen är förmodligen att ge någorlunda nyanserad bild med så få ord som i denna bok 

används. Det blir inte särskilt nyanserat men boken ger både de ”goda” och de ”onda” delarna 

av Gustav Vasa. Meningen är att ge en grund för reformationen och Stormaktssverige för 

kommande delar i boken, hur det legitimerar hur Sverige kunde växa på det sättet som det 

gjorde och den förändringen som sker. Det är inte mer värdeladdat än så i min mening. Det är 

svårt att koppla detta till dagens rådande samhälle, men dock har källkritik blivit en stor del av 

historia och därmed vill boken bidra med både ljusa och mörka sidor av, i det här fallet, 

Gustav Vasa. 

 

I böckerna avsedda för de mer avancerade kurserna på gymnasiet ges inte heller där några 

fullt nyanserade bilder av Gustav Vasa. Det finns knappt någon mening att hitta gällande 

Gustav Vasa. I Epos, 1b: Historia (2012) nämns kort om Gustav Vasas roll i att Sverige blev 

ett arvsrike, skatter och att han var försiktig. I Alla tiders historia 2-3 (2012) nämns Gustav 

Vasa under migration, historisk mode och i rådande epokindelning i historia, där han används 

i en mening för att legitimera dåvarande och rådande migration och minoriteters grund till att 

vara i Sverige. Det ger även en grund till mode som är något av ett kulturellt perspektiv som 

ger legitimering till den ständigt förändrade kulturen.  
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Utvecklingen för skolböcker har den senaste tiden förändrats enligt kursplanen. Detta är 

väntat då skolböckerna väntas spegla vad man bör få ut från en kurs där man har en kursplan 

att följa. Genom de böcker studien har berört är det ingen bok som går in på Gustav Vasas 

hänsynslösa politiska maktspel i någon större detalj. Fallen med Berend von Melen, Olaus 

Petri, Laurentius Andreæ och så vidare nämns inte alls. Det har förekommit någon mening om 

hur Gustav Vasa var hämndgirig och maktberoende men mer än så beskrivs inte i detalj. I 

historieämnet är det inte längre fokus på kungar och stora personer, utan man vill mer fånga 

mentaliteten under tidsperioden. Detta medför att kungars politiska maktspel inte längre syns i 

forskningen på samma sätt. De som är högst upp i samhället, som kungen och adeln, är bara 

en liten del av folket som levde på exempelvis 1500-talet och därmed vill man veta mer om 

exempelvis bönderna och borgarna. Därför är också det som beskrivs om Gustav Vasas 

regeringstid det som påverkar allmogen mest. Då är det viktigt att påvisa hur denne 

centraliserade makten, ökade skattetrycket, reformationen men också konsekvenserna från 

upproren mot kronan. I vissa nyare böcker nämns inte Gustav Vasa i kontexten kring sin 

regeringstid utan snarare för att legitimera något annat, som invandringen under exempelvis 

1970-talet. Meningen med Gustav Vasa har gått till att vara något som kompletterar historien, 

en biprodukt av andra argument som författaren vill påvisa, där som sagt invandring ingår 

men även mode och epokindelning. Vad är då de moraliska problemen med användningen av 

Gustav Vasa?  Vad beror dessa problem på? Dessa frågor skall jag försöka att besvara under 

denna del. 

 

Historiesyn 

En föreläsare jag hade min första termin i historia pratade om historiesyn i samband med 

Kinas 1200-tal. Kina anses ha varit nära en industrialisering redan då, dock avtog det. Han 

menade att vi aldrig kan veta vad som skulle ha hänt om vissa event i historien skulle ha blivit 

annorlunda, vilken han då menade var den ”tråkiga” delen med historia då det vore intressant 

att veta vad som skulle hänt då. 

 

Det är ur vissa aspekter tråkigt. För det första finns ett intresse hur det egentligen kunde blivit, 

om historien och händelser såg annorlunda ut. För det andra och kanske mer kritisk, när något 

är gjort går det inte få det ogjort. Till exempel går det inte få ett utfört mord ogjort. Mördar 

jag en person så är den personen död och det går inte ta tillbaka. Blir jag upptäckt får jag 
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förmodligen (i Sverige) ett fängelsestraff, möjligtvis på livstid. I något annat land kanske det 

blivit ännu grövre konsekvenser. Historia går inte på samma sätt att få ogjort. Det är samtidigt 

inte särskilt mycket om historien vi vet om. I Sverige har vi haft exempelvis tabellverket som 

en unik källa, trots det vet jag inte vad bonden Lars Karlsson från Småland tänkte när Gustav 

Vasa tog makten. Det vi dock kan anta är att bonden Lars inte var särskilt nöjd med Gustav 

Vasas styre efter till exempel Dackefejden med tanke på att han eller någon bekant 

förmodligen fick ta konsekvenserna av upproret vare sig han eller denne bekant hade något 

med upproret att göra eller inte. 

 

Även om ett mord inte går att få ogjort så är det normalt för anhöriga och bekanta till offret att 

tänka på vad denne person hade gjort idag. Denne kanske hade haft en vanlig dag på jobbet, 

kanske hade gjort middagen eller om denne hade haft en familj. I historien finns en mängd 

mord, som gjort större och mindre intryck på historieskrivningen. En del mördare har blivit 

bestraffade aktivt och andra inte. Under Gustav Vasa regeringstid har han personligen legat 

bakom att ett hundratal, om inte tusental, personer blivit avrättade. Räknar man även med de 

olika krigen och upproren då Gustav Vasa har beordrat män att döda andra män under slag, 

bör den siffran överstiga ett tiotusental. När vi läser historia, speciellt i skolböcker, är det inte 

särskilt ofta det nämns att det vara många som miste liven. Några böcker har nämnt att det var 

uppror och att den förlorande sidan fick ta konsekvenserna men oftast har det bara nämnts att 

Gustav Vasa var hämndlysten och maktgirig utan att påvisa varför denne var det.  

 

Teoretiska människor 

Med dessa hundra-/tusentals liv som har gått miste (tiotusentals om vi vill räkna med slag där 

två sidor ställs mot varandra frivilligt eller ej) så är det en mängd olika familjer som gått miste 

om någon anhörig. Det var säkert något som sina respektive familjer, vänner och anhöriga 

mindes under resten av deras levnadstid. Gustav Vasa orsakade därmed säkerligen stor smärta 

för folket under sin regeringstid. Bör vi inte ta hänsyn till deras lidande på grund av den 

rådande kungen och inte bara ignorera det för att Gustav Vasa gav en positiv utveckling för 

övrigt för landet Sverige på lång sikt? Det går också att ta det steget längre genom att tänka på 

hur många potentiella familjer Gustav Vasa har förstört. Vi tänker oss att några av de som fick 

sätta livet till för att kungen var den han var, och kungen gjorde som han gjorde, skulle ha 

skaffat en egen familj eller utökat sin familj ytterligare om denne inte dog på grund av Gustav 

Vasa. Det skulle innebära att det skulle ha fötts barn eller flera barn av dessa, men barnen 
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föddes inte tack vare dåvarande kungens handlingar. Dessa kallar jag teoretiska människor då 

de varken existerar eller har existerat.  

 

Det hade kunnat vara en rad människor som varit släkt med de människorna som med 

historiefacit i hand inte överlevde Gustav Vasa. De hade då existerat folk idag som hade varit 

släkt med dessa personer. Dessa människor som nu aldrig blev till, dessa teoretiska 

människor, har de något moraliskt värde? Vad är det för skillnad på det moraliska värdet 

mellan människor som har funnits och människor som kunde funnits om det inte vore för en 

kungs dåd? Inga av dem finns idag men några av de teoretiska människorna skulle ha 

möjligheten att existera idag om det inte vore för Gustav Vasa.  

 

Skillnaden är dock att de som fick sätta livet till är inte moraliska agenter idag menar Onora 

O’Neill, men de var under sin levnadstid.5455De har alltså en dag varit på Jorden och i Sverige, 

har varit människor och handlat på olika sätt. De har haft familj, vänner och anhöriga. Har de 

varit små barn och inte kunnat handla eller gjort olika beslut medvetet, har de i alla fall varit 

moraliska subjekt. De teoretiska människorna har aldrig varit moraliska agenter eller 

moraliska subjekt. De kunde ha blivit däremot. Den stora skillnaden är därmed att de 

historiska människorna har funnits och har upplevt sin tid vilket de teoretiska människorna 

aldrig har gjort. De har inte upplevt ett liv och därmed heller inte sin död.  

 

Det går även att benämna påhittade människor som teoretiska människor. De kan vara ur 

skönlitteratur, film eller bara ur vilken persons fantasi som helst. De har inte funnits, precis de 

som vi benämnde som teoretiska människor innan. Skillnaden här är dock att det aldrig 

funnits någon möjlighet för dem att ha fått födas och därmed har de aldrig haft möjlighet att 

existera. Det går givetvis att hävda att dessa påhittade människor skulle kunnat födas om 

omständigheterna var de rätta. Det blir dock väldigt abstrakt och det är väldigt mycket, i de 

flesta fall, som skulle ha behövts ändrats historien. Det intressanta är dock att de påhittade 

människorna kan ge ett moraliskt värde genom deras budskap i en bok, film eller fantasi. Det 

värdet förmedlas från en människa exempelvis en författare över till mottagaren. Därmed 

ligger inte det moraliska värdet i den påhittade karaktären i sig utan i själva budskapet som 

                                                 
 
 
54 Onora O’Neill, Towards justice and virtue, 2002, s97f. 
55 Onora O’Neill, Towards justice and virtue, 2002, s97f. 
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författaren förmedlar och även hur mottagaren tar emot budskapet. Den påhittade människan 

är det vill säga bara ett redskap för en budskapsförmedling. Därmed benämner jag dem som 

påhittade människor och under fortsättningen är teoretiska människor de som teoretiskt sätt 

skulle ha kunnat finnas om inte Gustav Vasa, eller någon annan som är står till ansvar för en 

eller flera andra personers bortgång, hade varit i vägen för deras existens. 

 

Hur skall vi se på de teoretiska människorna? De har inte samma typ av moraliska värde som 

de människor som existerar eller de som en gång funnits. De finns inte och har som sagt inte 

funnits och har därmed inte upplevt något av vad livet innebär. Man skulle kunna hävda att 

det finns själar som inte fått uppleva livet tack vare detta, men denna uppsats kommer inte gå 

in på de religiösa perspektiven. De teoretiska människorna är givetvis av mindre moraliskt 

värde än de som direkt blivit utsatta av exempelvis Gustav Vasa. Dock vill jag hävda att de 

har ett moraliskt värde ur olika aspekter. De ger argument mot ett enbart positivt användande 

av historiska personer likt Gustav Vasa. De kunde ha varit med och bidragit på sin lokala gård 

där de människor som faktiskt har funnits skulle ha stor glädje för deras existens. De hade 

kunnat vara olika människor som kunde fått glädje av dessa människor på en mängd olika 

sätt. Ytterligare exempel är att dessa skulle kunnat ha varit någons partner i ett giftermål eller 

kanske någon som gjort upptäckter inom exempelvis vetenskapen. Detta är väldigt svårt att ta 

till sig då som tidigare nämnt har det som hänt innan hänt och går inte att ändra. Som sagt ger 

det ett argument mot Gustav Vasa men inte av samma värde som de personer som faktiskt 

levt.  

 

Bör teoretiska människor nämnas i skolböckerna för historia? Jag vill hävda att det. Det är 

något som kan vara en tankeställare om konsekvenser om historiska händelser, händelser idag 

och händelser i framtiden. Vad är konsekvensen av att någon eller några blir dödade? Det är 

inte bara att denne/dessa får sätta livet till, deras framtid som föräldrar blir också förnekade 

och därmed får deras framtida barn aldrig ett liv. Det ger eleverna en djupare insikt i 

moralperspektivet i historien. Det är dock inte så att det behöver nämnas i varje del om olika 

kungars, diktatorers eller andra ledares dåd utan kan nämnas som en tankeställare exempelvis 

i en dedikerad moraldel i skolböckerna. Vill man, som läroplanen medger, främja demokrati 

så är det moraliska perspektivet på kungadömen och diktaturer likväl som totalitära regimer 

med kommunistiska eller nazistiska rötter en del i historien något som är värt att tänka på. Jag 

återkommer om detta i senare delar av uppsatsen. 
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Utilitaristisk syn på historia 

Jag återkommer till påståendet att det tråkiga med historieämnet är att det som har hänt har 

hänt. Det finns dock också en glädje av det i historien. Snarare än att se på historia på det 

sättet jag har beskrivit med alla teoretiska människor som aldrig kommit till, vill man veta hur 

exempelvis de människor som överlevt i historien haft det och hur Sverige har blivit Sverige.  

Det är mycket detta som uppsatsen har redogjort för genom de olika begreppen mening, 

legitimering och förändring. Där trycket främst ligger på de två första begreppen som i mångt 

och mycket är vad Nietzsche skulle kalla för identitetsstärkande historiebruk. Vi vill 

legitimera vår identitet och förstå varför allt ser ut som det gör idag. 

 

Den glädjen att se utvecklingen istället för att ifrågasätta det förflutna genomsyrar enligt mig 

och min analys många av de allmänna historieböcker jag har läst. Detsamma gäller även de 

olika gymnasieböckerna jag har studerat i denna uppsats och det blir inte bättre ju längre bak i 

tiden författarna skriver om ur ett moraliskt perspektiv. I Sverige (och möjligtvis andra delar 

av världen och då främst västvärlden) verkar vi ha en utilitaristisk syn på historia, jag skall 

utveckla detta begrepp inom kort. Den blir mer påtaglig ju längre bak i tiden vi pratar om. I 

denna uppsats har Gustav Vasa nämnts som exempel. När det skrivs om Gustav Vasa är det 

inte de hemska dåden mot olika människor i sin närhet och mot allmogen man lägger fokus 

på. I de olika läromedlen är fokus istället på Gustav Vasa och hans betydelse för staten 

Sverige, att det var han som centraliserade makten och enade Sverige och därmed blir något 

av en landsfader. Han legitimerar Sveriges efterkommande utveckling, varför det blev en 

stormakt och är därmed en historisk grund för Sverige. Han är därmed både 

identitetsstärkande och en förklaring till att Sverige är ett enat land. Därmed kan man bortse 

eller minimera de mindre smickrande handlingar Gustav Vasa genomförde. Detta är 

genomgående i samtliga böcker, man nämner ofta att han gjorde ifrågasättbara handlingar 

men det förminskas genom den övriga landsfadershistoria som förmedlas. 

 

Som sagt är Gustav Vasa bara ett exempel på historiska personer vi kan applicera detta på, 

fast på lite olika sätt. Om vi till exempel pratar om Alexander (den store) så tror jag många 

nämner att denne person utvecklade en blandkultur kallad hellenism. I exempelvis en bok som 

skildrar världshistorien som heter A history of world societies av John P. McKay beskrivs det 

att Alexander fortsatte i sin far (Filip II) fotspår och expanderade sitt rike genom erövring. 
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Detta bildade en kultur där olika delar av världen bidrog till denna kultur med olika drag. Det 

främjade också handel när man nu hade en gemensam kultur och grekiska blev det vanligaste 

språket i regionen och öppnade därmed nya handelsvägar.56 Det nämns inget om hur 

Alexander var som kung, inga avrättningar, inget politiskt maktspel och så vidare. Det blir då 

en fråga om en mer ”globaliserad” värld där handel och kulturellt utbyte främjas, inte alls de 

moraliska aspekterna.  

 

Utilitaristisk historiesyn är ett begrepp som jag själv har myntat och identifierat som en typ av 

historiesyn som ser på fall ur historien ur en moralisk aspekt. Vad jag menar med utilitaristisk 

historiesyn är hur vi ser på historien i böckerna. Det som har hänt har hänt och det som 

slutligen lett till idag är något vi ser på som relativt bra. Konsekvenserna av exempelvis 

Gustav Vasas regeringstid kan därmed i det stora hela ses som något som vägt mer för än 

emot i Sveriges utveckling. Den allmänna nyttan är därmed tillräckligt för att ses som något 

positivt. Några led av Gustav Vasas handlingar men desto fler har tjänat på det i historien. På 

samma sätt var Alexanders erövring av flera länder gynnade för handel och ett kulturellt 

utbyte, som betydde mycket för den globaliserande utvecklingen med olika delar av världen 

som fick en vidare kontakt med varandra. Detta åsidosätter dock konsekvenserna och de som 

fick sätta livet till. Sedan både Alexander och Gustav Vasa dog har utvecklingen varit positiv 

tack vare dem och det har bidragit till den allmänna nyttan för de kommande generationerna. 

Utilitaristisk historiesyn är alltså inte hur en utilitarist ser på historia utan hur konsekvenserna 

av historiens lopp har bidragit till nyttan så pass mycket att man kan bortse från de moraliskt 

negativa händelserna, processerna och personerna. Man främjar då det som är 

identitetsstärkande istället. Absolut skulle en utilitarist kunna se på historien på detta sätt, 

dock kanske utilitaristen vill främja att ha en mer moralisk förhållning till hur vi återger det 

förflutna, om det skulle bidra till den allmänna nyttan. 

 

Denna utilitaristiska historiesyn är den som påverkar hur historia skrivs, framförallt i 

läromedlen men också i översiktliga historieböcker. Det är som sagt där begreppen mening 

och legitimering främst finns. I den utilitaristiska historiesynen pekar man på 

identitetsstärkande, man främjar mening och legitimerar det samhälle vi har idag. Detta är 

förstås en viktig del av historieämnet. Det är historien som förklarar hur det ser ut idag, såsom 

                                                 
 
 
56 John P. McKay, A history of world societies, 2011, s131. 
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förklarat i denna uppsats första del. Den utilitaristiska synen är dock den som hindrar en från 

att se historien fullt ut, ur ett moralkritiskt perspektiv. Mening och legitimering behöver inte 

leva under den rådande utilitaristiska historiesynen, dessa begrepp är en del av 

historieskrivningen men den utilitaristiska historiesynen är den som utelämnar det tredje och 

så viktiga begreppet ur Aronssons begrepp, förändring. Den utilitaristiska historiesynen väger 

alltså över för mening och legitimering i historieskrivning och då främst historia i läromedlen.  

 

Förändringsbegreppet kommer sällan in. Den gör det främst om vi kollar på historia som har 

hänt under senare tider. Där har vi exempelvis Adolf Hitler under andra världskriget, där lyser 

begreppet förändring starkt. Vi försöker då lära oss av historien och undvika kommande 

händelser som skulle kunna likna Adolf Hitlers Nazityskland. Sverigedemokraterna är ett 

parti i Sverige som granskas ur historiekritiska ögon. Paralleller dras till Nazityskland och 

historiebruket från motståndarna till Sverigedemokraterna är en som pekar på förändring mot 

rasism. Den utilitaristiska historiesynen är mer avtagande ju närmre nutid vi kommer i 

historieämnet. Uppsatsen kommer behandla varför den utilitaristiska historiesynen är den 

upprätthåller den praxis som råder för hur historien återges i skolböcker och översiktliga verk 

av historia. 

 

Den utilitaristiska historiesynen skulle kunna, till viss del, kopplas samman med begreppet 

nostalgi. Det är en form av historieromantisering när man kollar tillbaka i tiden genom att se 

något som är mer positivt än vad det är idag. Den skiljer sig från mitt nyss påhittade begrepp 

utilitaristisk historiesyn genom att man i nostalgi längtar tillbaka till en ouppnåelig guldålder 

som egentligen aldrig har funnits. Man ser därmed negativt på den utveckling som har gjorts 

genom åren tillbaka till en viss epok eller tid som man föredrar.57 I den utilitaristiska 

historiesynen är man så pass nöjd med den historiska utvecklingen att man bortser från 

mycket negativt denna utveckling bidragit till. Den punkten som förenar nostalgi och 

utilitaristisk historiesyn är att de båda medvetet eller omedvetet inte betraktar eller fokuserar 

på en viss epoks eller en viss tids mer negativa drag. I nostalgin är det tiden i sig och i 

utilitaristisk historiesyn är det utvecklingen.  
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Det denna studie tidigare varit inne på är ju längre tillbaka i tiden vi studerar i skolböcker 

(men även allmän litteratur om världshistoria) så avtar den moraliska aspekten på synen av 

historia. När vi vill se förändring väljer vi istället att se på exempel som Adolf Hitlers 

Nazityskland och deras utrotningsläger, krigspolitik och människosyn. Det görs inte alltför 

ofta moraliska analyser om exempelvis Gustav Vasa eller Alexander i läromedel eller allmän 

litteratur. Den utilitaristiska historiesynen är nöjd med den tidigare historia och ignorerar 

därmed att ange moraliska fall tidigare i historien, i det stora hela har det bidragit så pass 

mycket positivt att vi inte behöver lägga fokus på dåtidens incidenter.  

 

Det finns en glömska i läromedlen för hur långt tillbaka vi tittar på historien. Detta är delvis 

givetvis ett resultat av att källorna blir fattigare ju längre tillbaka i tiden man studerar, med ett 

fåtal undantag. Det finns dock relativt många och goda källor vad gäller till exempel vad 

Gustav Vasa har gjort under sin regeringstid. I Sverige har det dokumenterats relativt bra 

under Sveriges historia, då främst genom tabellverket.  

 

En större anledning till den utilitaristiska historiesynens varande skulle jag påstå är huruvida 

de närliggande generationer människor påverkar det historiska skrivandet. Det vill säga vissa 

av de generationer och människor som upplevt andra världskriget och Adolf Hitlers dåd, finns 

kvar även idag. Givetvis är de inte särskilt många men de har direkt vidareförmedlat sina 

upplevelser till sina barn och barnbarn som i sin tur har flera människor ur sina generationer 

har kvar idag. Dessa kommer berätta vidare dessa historier till sina barn och barnbarn och 

givetvis kan mycket av informationen att avta under de kommande generationerna och 

slutligen leda till att Adolf Hitlers tid förminskas i historieskrivningen. Jag vill också påstå att 

just Adolf Hitlers avtryck i historien är ett av de grövre av sitt slag. Gustav Vasa kommer inte 

i närheten i antal dödade människor. Däremot gör Alexander det. Vi vet inte exakt hur många 

människors död Alexander ligger bakom men det skulle kunna vara kring en miljon eller mer. 

Författaren av artikeln ’Alexander den store’ beskriver Alexanders styre som en terrorregim 

vilket både hans män och de underkuvade folken fick erfara.58 

 

                                                 
 
 
58 Marco Smedberg, ’Alexander den store’, i Militär Historia, Nr 2/2010.  
 



32 
 
 
 

En tredje teori till att den utilitaristiska historiesynen och glömska verkar längre bak i 

historien är att samhället längre bak i tiden skiljer sig mer från idag än den historia närmre i 

tid. Det blir för abstrakt för människor att sätta sig in i den tidens perspektiv och mentalitet 

som verkade då. Kungar med mer eller mindre absolut makt är främmande för dagens 

människor i demokratins västvärld. Att kyrkan hade makt likaså. Även den tidiga teknologi 

som då verkade är främmande. De som förmodligen har ett bättre perspektiv är folk från 

länder med diktatur, där kyrkan fortfarande har mycket att säga till om i samhället och har en 

underutvecklad teknologi. För människor i den demokratiska västvärlden är det dock svårare 

att sätta sig in i hur det var att leva på det sätt man gjorde längre tillbaka i historien. Detta 

skiftar förmodligen från person till person, men efter industrialiseringen har utvecklingen gått 

explosionsartad. På exempelvis medeltiden gick utvecklingen betydligt långsammare, det är 

svårt att peka ut stora skillnader i teknologi mellan tidig medeltid och sen medeltid. Detta kan 

mycket väl skapa en barriär för människor att få ett perspektiv äldre historia. Historiens 

uppgift är dock som sagt att förstå mentaliteten ur historien, vilket också ingår i Aronssons 

historiebruksbegrepp mening och legitimering. Dessa är också nödvändiga för att se på det vi 

kan lära ur moralen i historien och skapa en förändringsmentalitet. 

 

Jag har nu nämnt tre teorier som uppehåller den utilitaristiska historiesynen och dens 

påverkan på historieåtergivningen i skolböcker på gymnasiet. Det finns en brist på källor ju 

längre tillbaka i tiden man studerar. De generationer människor som ligger närmre oss gör att 

vi väljer att studera mer närliggande historia med ett moraliskt perspektiv och utelämnar 

historia mer och mer ju tidigare historia vi studerar. Den tredje och sista teorin är att 

skillnaderna på tidigare historia och samhället idag gör att vi har svårt att se ur ett moraliskt 

perspektiv ur tidigare historia.  

 

Pliktetisk historiesyn 

Istället för den utilitaristiska historiesynen som nu är rådande praxis för hur Gustav Vasa och 

liknande historiska personer återges skall jag argumentera för den pliktetiska historiesynen. 

Det är det andra begreppet jag har myntat och identifierat i denna uppsats, och som också är 

en historiesyn under ett strikt moraliskt perspektiv. I den pliktetiska historiesynen syns de 

omoraliska aktionerna då den historiesynen främjar att återge historiens moraliskt ifrågasatta 

dåd då det anses som en plikt. Plikten i denna syn främjar då att för offrens skull, som 

kommer förklaras i kommande text, att återge historien med till exempel Gustav Vasas 
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hemska dåd, då dennes offer förtjänar det. Det är också en plikt gentemot de som nu studerar 

historia på gymnasiet eller läser historia i annat syfte att återge sanningen och även främja det 

moraliska perspektivet på historia. Plikten sträcker sig även över det pedagogiska och 

didaktiska då det problematiserar historien så att eleverna får en mer kritisk syn på historiens 

personligheter. Detta kommer att utvecklas i kommande text.  

 

Varför skall vi bry oss om Gustav Vasas dåd? 

Det tycks finnas ett ointresse kring författandet av läromedel om Gustav Vasas moraliskt 

förkastliga dåd. Det läromedlen lägger fokus på moraliskt sett är mer närliggande historia som 

redan nämnt Adolf Hitler men också regimen av terror genom Josef Stalin. Den tidigare och 

mer abstrakta historian förklaras nästan bara tillräckligt för att vi ska få reda på utvecklingen 

fram till idag.  

 

Det nuvarande sättet att förhålla sig till historien i läromedlen är att påvisa den moraliska 

aspekten främst i senare tiders historia. Den moraliska aspekten kommer det vill säga in i 

historieundervisningen. Den utilitaristiska historiesynen väljer dock att inte fokusera på 

moraliska aspekter i tidigare historia. Det är möjligt att det finns en pedagogik i det, att först 

redovisa historien med fokus på utveckling i början och senare ägna sig mer åt historia ur 

moraliska perspektiv som människosyn och så vidare.  

 

Jag skulle dock vilja påstå att det finns en skyldighet att uppmärksamma de som har fallit 

offer för människor och ledare som Gustav Vasa. Det finns även en skyldighet att återge 

Gustav Vasa för den han var, om man överhuvudtaget skall nämna honom. Det är människor 

som en gång har levt på denna planet och varit med i en utveckling som gjort att idag ser ut 

som det gör. De har var och en inte alltid gjort någon större skillnad på utvecklingen men 

tillsammans har de varit en del av det förflutna och därmed en del av idag men även 

framtiden. Det är människor som har levt och haft ett liv i denna värld precis som oss som 

lever idag. De har haft egna värden, familjer, vänner, nöjen (om de hade tur), missöden, bra 

dagar, dåliga dagar och så vidare. Historieämnet gör sin del genom att studera dåvarande 

mentalitet, syn på världen och syn på samhället. Det översätter dock inte alltid i läromedel och 

andra historieöversiktliga böcker. Jag menar förstås inte att vi skall minnas var och en för sig, 

men vi kan minnas dem som de var och som det upphov till oss och vår tid som de är. En del 

av detta granskas genom moralen. Just de moraliska perspektiven är något som jag vill medge 
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är värt att minnas. Om människorna har blivit avrättade så förtjänas de att minnas precis som 

offren av Adolf Hitler och hans utrotningsläger. Givetvis avtar som sagt själva 

uppmärksammandet något med tiden men det krävs inte många ord för att göra ett 

uppmärksammande i ett läromedel. De personerna från det förflutna må vara döda, men det 

finns en skyldighet eller plikt att åtminstone nämna ett par ord om dessa i läromedel, speciellt 

ur ett moraliskt perspektiv. 

 

Det finns även en egoistisk tanke med detta sätt att författa läroböcker. Om ett visst antal år 

kommer vi som lever nu inte att leva längre. Tanken att det vi gör idag blir glömt om ett X 

antal hundra år är inte alls vad vi vill. Får vi uppleva en tyrannisk ledare så har jag svårt att 

tänka mig att vi skulle acceptera att den tyranniska delen av dennes regeringstid skulle 

glömmas bort eller ignoreras. Inte heller skulle vi nöjas med att denne ledare skulle få titeln 

”landsfader” utan att nämna det hemska denne har gjort mot oss eller andra. Inte heller skulle 

vi gilla tillägget ”den store” efter ledares namn. Med denna egoistiska tanke kan generationer 

som lever nu ändra på hur vi skriver historia i läromedel och allmänna översiktliga 

historieböcker. Det blir en form av att skapa och skapa vårt kommande kulturarv som denna 

tid skapar och resa ett nytt paradigm inom författningen av läromedel i historia. Genom att 

fokusera på det moraliska perspektivet ur historia idag lämnar vi även över detta till 

framtiden. På så sätt kommer förhoppningsvis framtidens människor att studera de moraliska 

perspektiven från idag. Vårt kommande kulturarv inom kommande praxis blir då nyanserat 

och moraliskt skildrat.  

 

Moralisk lärdom 

Det har nämnts under uppsatsen att det finns en lärdom att hämta ur historien och inte bara om 

utvecklingen som främjar vårt historiemedvetande men också för att lära sig något som 

främjar det moraliska perspektivet. Till stora delar använder skolböckerna i historieämnet 

mycket exempel ur historien. Det har också nämnts i uppsatsen att ju tidigare läromedlen i 

historia skriver om desto mindre moraliska perspektiv på historiska personligheter tillämpas. 

Givetvis beror det delvis på saker som brist på källor, glömska och så vidare. Det prioriteras 

också i den nya kursplanen på gymnasiet för historia från och med 1800-talet. Om man 

skriver om Gustav Vasa så bör det ges en rättvis bild ur ett moraliskt perspektiv, som det har 

argumenterats för i denna uppsats.  
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Det finns även en lärdom för eleverna att ta till sig när det gäller tidigare värderingar och hur 

det sågs på människor. Det finns paralleller att dra till dagens samhälle och dess värderingar. 

Det kan upptäckas en utveckling i samhället som gynnar det historiska medvetandet. 

Utvecklingen av demokrati är något som har sin början långt innan den börjar appliceras. Det 

är också en fråga hur behovet av demokrati kom till. Gustav Vasas regim av delvis terror är 

något allmogen och övriga ville undvika och därmed främjades demokratin som idé, enligt 

vad läroplanen förespråkar. Upplysningstiden uppkom inte som en slump utan har en 

bakgrund. 

 

Det finns även en jämförelse mellan då och nu som är viktig. Inte bara 100 års historia men 

längre bak än så. Gustav Vasas tid är främmande och visar vilken utvecklingen ett land kan ha 

i människosyn, samhällsstruktur och moraliska värden. Den jämförelsen som har nämnts 

tidigare är hur Sverige var då ett kungadöme, alltså en diktatur där en person hade makten 

med ett råd eller liknande vid sidan av sig. Sverige har det vill säga inte varit en demokrati 

sedan grundandet av landet Sverige. När eleverna ser på nyheterna på sin TV så kanske de 

undrar hur människor kan ha en tyrannisk diktator och varför de inte gör något åt saken. 

Eleven har då även lärdom om att Sverige har haft kungar som agerat tyrannsikt och inte var 

några hederliga ledare. Att ha varit eller är svensk kung innebär inte att denne är hederlig som 

kung, den förståelsen vill jag påstå främjar ett samhälle med mindre främlingsfientlighet. Det 

medvetande om att svenskar som ledare inte alltid eller ens ofta har varit särskilt hederliga 

människor skapar en bredare tolerans för andra människor från andra kulturer.  

 

Lärdomen om människor som fick sätta livet till för att Sverige hade Gustav Vasa som kung 

är också nyttigt för det historiska medvetandet. Människor har inte bara jobbat för idag, 

människor har också jobbat mot andra människor som ansett sig högre upp än andra och som 

har varit villig att döda andra människor för att behålla sin makt och det rådande samhället. 

Gustav Vasa har inte bara varit en landsfader, för en landsfader tycker jag vi kan kalla honom, 

men det är även viktigt att eleverna får kännedomen om priset för Gustav Vasas centralisering 

av riket som gjorde Sverige till ett enat rike. Det människor har betalat för utvecklingen är 

intressant ur ett moraliskt perspektiv. Det är moraliskt mot de som betalat priset av att har haft 

Gustav Vasa som kung och det finns även frågeställningar som är moraliska om det är värt 

priset som människor har betalat. Allt detta för att utveckla elever som skall se samhället ur 
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ett kritiskt perspektiv och främja demokrati, vilket som nämnt den rådande läroplanen kräver 

på lärare och därmed indirekt på skolans olika läromedel.  

 

Varför är kvaliteten i läromedel viktig? 

Lärare är inte bundna till läroböcker och kan givetvis avvika från läromedlet för att använda 

något annat. Det finns då olika strategier att tillämpa som lärare. Läraren kan använda artiklar 

från tidsskrifter eller möjligtvis Internetsidor. Föreläsningar som läraren själv presenterar med 

kompletterande egna eller andra förkomponerade uppgifter som eleverna får arbeta med. 

Eleverna kan även göra egna undersökningar och på så sätt som filosofer som Rousseau, Mill 

och Whitehead har förespråkat i sina texter om pedagogisk filosofi. Det är en stil där eleven 

själv får upptäcka kunskapen och bygga sin egen. Läraren skall stå vid sidan av och agera 

handledare.59 Det går även koppla denna lärarstil till Piagets konstruktivism där eleven själv 

bygger sin kunskap.60 Det blir dock svårt med tanke på hur många elever en lärare har i en 

klass vilket kan vara ibland på till 35 stycken individer. Givetvis är det förmodligen ändå 

genomförbart även om jag själv inte skulle tillämpa en sådan lärarstil på så många elever 

under en hel termin. Dock behöver eleverna hur som helst en referens, ett samlingsverk att 

förhålla sig efter i sina studier. Läromedlet blir därmed viktigt ändå.  

 

Läromedlet blir också lätt en vedertagen mening för många elever. Cecilia Axelsson menar i 

artikeln ’Att hantera källor – på gymnasienivå’ att källkritik är något elever har svårt med. Det 

krävs inte bara några tematillfällen som läraren går igenom på några veckor för att eleverna 

skall förstå källkritik och källkritikens betydelse. Det är något som bör återkomma under flera 

tillfällen i mindre doser. Det är något som inte alla elever lär sig hantera eller förstå vikten 

av.61 Alla elever bör lära sig källkritik och dess betydelse men just nu verkar det inte vara 

verkligheten. Har de svårt med källkritik så bör det vara svårt att även förhålla sig kritisk till 

skolböckerna. Därmed måste läromedlen vara tillräckligt nyanserade för att inte skapa 

förvrängda vedertagna meningar. För de elever som skapar vedertagna meningar ur 

läromedlen så är det extra viktigt att historien är skriven nyanserat bland annat ur ett moraliskt 

                                                 
 
 
59 Rousseau, ‘Emile’; Mill, ‘Inaugural address at St. Andrews’ & Whitehead, ‘The Aims of Education’, i Steven M. 
Cahn, Philosophy of education: the essential texts, 2009, s212, 323 & 369. 
60 Magnus Hermansson Adler, Historieundervisningens byggstenar, 2009, s37. 
61 Cecilia Axelsson ‘ Att hantera källor – på gymnasienivå’, I David Ludvigsson (Red.), Kritiska perspektiv på 

historiedidaktiken, 2013, s90ff. 
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perspektiv. Därmed skapas mindre skeva bilder av exempelvis Gustav Vasa. Nämns det att 

han uppfattas som en landsfader men han gjorde även en del hemska handlingar så kommer 

eleven ha detta med sig. Nämns det att Gustav Vasa var en landsfader och inget mer så 

kommer eleven ha en väldigt skev bild av Gustav Vasa främst ur ett moraliskt perspektiv.  
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4. AVSLUTNING 

Denna avslutning innehåller inte bara en sammanfattning med olika slutsatser. Den analyserar 

dessutom helheten av resultat och tidigare analys. Slutligen presenterar denna avslutningsdel 

även en möjlig lösning på de olika problem som har presenterats i tidigare delar.  

 

Sammanfattning och analys 

Denna uppsats har presenterat en empirisk del om hur Gustav Vasa faktiskt används i 

läromedel i skolämnet historia på gymnasiet (tabell finns på s. 19 för återblick och överblick 

av resultatet). Undersökningen visade att personfixeringen av Gustav Vasa har avtagit, antalet 

sidor om denne har minskat och i den senare läro- och kursplanen har denne kung nästan 

försvunnit helt ur böckerna. Det ägnas sällan mer än någon sida åt Gustav Vasa och dessa har 

i de flesta fall beskrivit Gustav Vasa väldigt översiktigt och inte haft mycket alls av det om 

Gustav Vasas hemskare gärningar som kung. Det har inte sett särskilt mycket bättre ut under 

tidigare läroplaner, Gustav Vasa har beskrivits mer som en landsfader och brukats enligt 

begreppen mening och legitimering. Den mest moraliskt nyanserade och mest sanningsenliga 

är den bok från 2007 (Alla tiders historia). Den ger cirka en sida åt upproren av sammanlagt 

sju sidor som nämner Gustav Vasa. Dock nämner ingen bok något av hans politiska maktspel 

förutom något beskrivande ord som hämndlysten och maktbenägen utan att ha någon konkret 

faktum bakom det.  

 

Gymnasiekolan väljer att skildra historia från och med 1800-talet eller 1789 som är det 

vanligare under Gy 11. Några läromedel har valt att inte ta med något alls om tidigare än 

1789. Det tvingar dock läraren att använda andra medel för att nå ett av de fyra målen som 

grundkursen i historia på gymnasiet. De kurser som inte var grundkurser nämnde dock Gustav 

Vasa på lite andra sätt, exempelvis på exempel på att Sverige haft invandring långt tidigare än 

på 1900-talet. Dock när skolböckerna skall redogöra för Gustav Vasa och hans regeringstid 

var dock de nya böckerna väldigt snåla med Gustav Vasas moraliskt sämre gärningar. De 

nämndes som bäst att det var uppror och en bok skildrade Dackefejden på ett stycke och dess 

konsekvenser. Det finns alltså ett problem med att redogöra Gustav Vasa på väldigt lite plats 

som läromedel i historia får göra nu när de inte har fokus på den epoken längre utan senare 

epoker. För de böcker som ändå väljer att gå igenom tidigare epoker har jag ett förslag på 

lösning senare i denna avslutning. 
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Historiebruket som läromedel har för historia på tidigare epoker handlat mest om mening och 

legitimering eller identitetsstärkande och nutidsförklarande. Det skolböckerna gjorde var att 

de förklarar främst att Sverige blev enat, centraliserat och genomgick reformationen med 

Gustav Vasa som kung. Begreppet förändring är dock svårare att hitta i historiebruket, som är 

det som främst kopplas samman med moraliska perspektivet.  

 

Det moraliska perspektivet når de människor som då levde men också introducerade jag 

teoretiska människor, människor som kunde funnits idag om inte Gustav Vasa hade dödat 

deras förfäder. Dessa har ett visst moraliskt värde då de som sagt kunde funnits om inte 

Gustav Vasa hade regerat men också för att elever och andra människor förstår en djupare 

konsekvens av att en fullt makthavande ledare dödar många människor. Det påverkar hur den 

historiska utvecklingen efter formas.  

 

Det som gör att det moraliska perspektivet avtar ju tidigare historia som ganskas i läromedel 

är den utilitaristiska historiesynen. Den är nöjd med historiens utveckling då den har bringat 

så pass mycket nytta att vi kan ignorera de moraliska aspekterna längre tillbaka i tiden mer 

eller mindre. Den är nöjd med hur det ser ut idag och vill fokusera på hur utvecklingen har lett 

till idag utan ett bredare perspektiv som innefattar moral. Det finns tre huvudanledningar till 

att detta sker och det är källor, närliggande generationer och de abstrakta samhällsskillnaderna 

från idag och då. Källorna blir sämre ju längre tillbaka i tiden vi går. Vi vet dock mer av 

källorna än vad läromedlen anger. En större faktor är de närliggande generationer människor 

som tvingar på ett moraliskt perspektiv på närliggande historia då de antingen fortfarande 

lever eller så lever generationen efter som kan fortsätta att föra den muntliga traditionen 

vidare. De abstrakta skillnaderna i samhälle, värderingar, människosyn och så vidare 

uppehåller också den utilitaristiska historiesynen. Det är svårt för oss och framförallt elever på 

bland annat gymnasiet att förstå dåtiden och dess syn på världen då den till ytan skiljer sig 

väldigt mycket från idag.  

 

Vi bör bry oss om tidigare historia då de har byggt världen vi har idag. Detta har inte på något 

sätt varit gratis, utan det har funnits ett pris. Gustav Vasas existens och nytta behövde 

människor betala för. De moraliska värdena på samma sätt, de har inte kommit gratis. 

Demokrati har människor betalat med sina liv för att utveckla idén om demokrati och 
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utförandet av demokratins utveckling. Tidigare människor har alltså byggt vad vi har idag, 

fysiskt, samhället, värderingar och så vidare. Därmed har vi en plikt eller skyldighet att ge en 

sanningsenlig skildring och uppfattning om hur det var då och hur dessa människor genomled 

det som blir idag. Det finns också en egoistisk tanke med att skildra vårt förflutna rättvist. Gör 

vi det idag så för vi även den traditionen vidare och kommande generationer kommer att göra 

det om oss. Kommer vi har en tyrannisk ledare som gör våra liv sämre och kortare så kommer 

denne återges i historien som den han var förutom allt vad han betydde för landet som faktiskt 

gynnade utvecklingen.  

 

Det finns även en moralisk lärdom att få för eleverna. Som sagt får eleverna en uppfattning 

om att världen de står på inte vilar på något som har varit gratis utan det har funnits 

människor som tidigare har betalat för det. De kan också lära sig och undvika möjliga 

tyranniska ledare i landet, ha lättare att identifiera när det håller på att gå fel och dra 

paralleller mellan då och idag. Därmed förespråkas även demokratin enligt vad läroplanen 

förespråkar. 

 

Läromedlen är viktiga då eleverna har svårt att ta till sig begreppet källkritik och dess 

innebörd. Eleverna har svårt att lära sig detta och därmed blir läsningen av läromedel lästa ur 

ett mindre kritiskt perspektiv. Detta kan skapa vedertagna meningar om exempelvis Gustav 

Vasa eller Alexander. Därmed måste läromedlen vara tillräckligt moraliskt nyanserade för 

kommande historiebruk. 

 

Den historiesyn jag förespråkar i bruket av historia skulle kunna kallas pliktetisk historiesyn. 

Det finns i denna syn en plikt att återge historiska personligheter ur vilka personer de var. Det 

vill säga vad de gjorde mot men också för andra människor. Det blir mer fokus på individerna 

än staten om vi jämför med den utilitaristiska historiesynen som har nämnts ett flertal gånger i 

uppsatsen. Denna pliktetiska syn finns redan på senare tiders historia men inte på tidigare 

historia, som Gustav Vasas eller Alexanders tid i skolböcker. 

 

Förslag på lösning 

Jag har varit inne på det tidigare i uppsatsen. Jag har förespråkat att skolböckerna skall vara 

författade så sanningsenligt och så moralsikt framfört som möjligt. Det är svårt dock med 

tanke på hur kursplanen ger medeltiden och tidig modern tid så lite utrymme i 
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undervisningen. Eleverna behöver bara lära sig epokindelningen, vad epoken innebar 

översiktligt och fördjupa sig i tidigare historia. Det läromedelsförfattarna kan göra och gör är 

att utelämna exempelvis Gustav Vasa helt. Då undviker de en rad moraliska frågeställningar 

och problem som kan uppstå och lämnar då över ansvaret helt på lärarna att ta hand om denna 

tid.  

 

Jag förespråkar dock att de fortfarande skall göra korta epoksammanfattningar, dels för 

elevernas skull för referens och dels för lärarnas för både referens och att ha något tydligt att 

använda i undervisningen. Istället för att bara ha med epoker så kan skolböcker, likt som de 

gör med källkritik i många läromedel, att ha ett separat kapitel för historia ur ett moraliskt 

perspektiv. Skolboksförfattarna gör då detta kapitel och lägger in det efter källkritikskapitlet 

och möjligtvis också historiebrukskapitlet om det finns ett sådant. Där kan de skildra att 

många kungar och ledare under antiken, medeltiden och tidig modern tid gjorde en del 

hemska gärningar. De kan förklara hur historiens tidigare ledare tenderade att göra en del 

hemska beslut moraliskt sett. Författarna kan ge exempel på dessa ledare och deras beslut och 

vad det fick för konsekvenser. Under resten av boken kan skolboken då återkoppla till detta 

kapitel när det dyker upp olika kungar, diktatorer och andra ledare.  

 

Kapitlet i sig behöver absolut inte svara på hur vi ska se på dessa kungar utan problematisera 

synen på dessa. Är det frågan om offer av sin tid? Finns det något ens vi kan säga är offer av 

sin tid med tanke på hur det påverkade människorna som då levde? Det går också utforska 

konsekvenserna och också vad som hade hänt om någon av dessa personer aldrig hade dykt 

upp i historien. Givetvis kan det då vara ett genomgående tema genom den tidigare historien. 

Det går också diskutera hur vi skulle hantera en man som Gustav Vasa i dagens Sverige. 

Skulle vi vara tvungna att svara med våld eller är det något vi inte behöver göra idag? Då kan 

vi även göra jämförelsen med länder som idag är underutvecklade och har en diktator. De 

svarar med våld mot sina respektive ledare.  

 

Med detta tema har då eleverna fått ett moraliskt perspektiv med sig i kommande kapitel. 

Boken återkopplar på sidor som nämner kungar och andra ledare som gjort moraliskt 

förkastliga handlingar under sin levnadstid. Det skulle kunna vara en liten ruta med text som 

påminner om det moraliska perspektivet och därmed behöver inte boken nämna så mycket 

mer än just i det kapitlet.  
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Jag tror detta är det bästa sättet att få fram en historia i gymnasieskolan som är framfört på ett 

moraliskt sätt med dagens kursplan för grundkursen. Eleverna skall hinna med rätt mycket för 

så få gymnasiepoäng. Då är det svårt att skriva om Gustav Vasa (om författaren väljer att göra 

det) på ett moraliskt nyanserat sätt. Därmed blir mitt förespråkade temakapitel en enkel och 

smidig lösning som inte tvingar författaren att lägga till textstycken på många ställen för alla 

kungar och ledares mindre moraliska sidor som behandlas.  
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