
KAN GUSTAV VASA

HJÄLPA ELEVER I 

MELLANSTADIET ATT 

UTVECKLA ETT 

HISTORIEMEDVETANDE? 
– EN LÄROMEDELSANALYS I HISTORIA

Avancerad 
Pedagogiskt arbete 

Alexandra Giaré 
Jessica Maisto 

2019-LÄR4-6-A46 



 

Program: Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6 
Svensk titel: Kan Gustav Vasa hjälpa elever i mellanstadiet att utveckla ett 
historiemedvetande? – en läromedelsanalys i historia 
Engelsk titel: Can Gustav Vasa help students in the middle school to develop a 
historical consciousness? - a teaching material analysis in history 
Utgivningsår: 2019 
Författare: Alexandra Giaré och Jessica Maisto 
Handledare: Viktor Aldrin 
Examinator: Anna Hellén 
Nyckelord: Historiemedvetande, läromedelsanalys 
 __________________________________________________________________ 
Sammanfattning 
Ett syfte med historieundervisning för elever i årskurs 4–6 är att utveckla ett 

historiemedvetande vilket ligger till grund för denna undersökning. Studien utgår från Karl-

Ernst Jeismanns definition av begreppet historiemedvetande som beskriver hur ett 

historiemedvetande aktiveras och utvecklas genom multikronologi, vilket innebär att de tre 

tidsdimensionerna, dåtid, nutid och framtid synliggörs. Undersökningen är gjord i form av en 

läromedelsanalys som granskar hur ett historiemedvetande förmedlas med hjälp av exemplet 

Gustav Vasa. Att vi valt att analysera kapitlen om Gustav Vasa är bara ett exempel och 

analysen skulle kunna utföras på vilken tidsepok eller historisk person som helst. Syftet med 

studien är att undersöka hur ett historiemedvetande förmedlas i kapitlen om Gustav Vasa i 

fyra vanligt förekommande läromedel i historia för årskurs 4–6, samt huruvida texten är 

korrekt i sakuppgifter och konkret nog vad gäller Gustav Vasas betydelse för Sverige. 

Metoden som använts är en kombination av en värderande analys och en läsbarhetsanalys. 

Resultaten visar att de analyserade läromedlen har olika förutsättningar för att kunna hjälpa 

eleverna att aktivera och utveckla ett historiemedvetande. Ett av de fyra analyserade 

läromedlen har utmärkt sig markant i alla de analyserade aspekterna, så som faktakorrekthet 

och närhet till källa. Betydande händelser är konkretiserade och ett tydligt tidsperspektiv 

förmedlas i detta läromedel.   

 

 

 

 

 

  



 

Förord 

På högskolan i Borås är examensarbetet uppdelat i två delar. Den första delen handlar om att 

göra en kunskapsöversikt över ett valfritt område. Vi valde då att undersöka vad forskningen 

har kommit fram till aktiverar och utvecklar yngre elevers historiemedvetande och vilka 

undervisningsmetoder som har visat sig fungera. Vid vår kartläggning upptäckte vi att det 

finns ett stort behov av vidare forskning då det gäller historiedidaktik och 

historieundervisning för de yngre eleverna då mest forskning avser äldre elever från 

högstadiet och gymnasiet. Vetskapen om detta gjorde vårt val av ämne till examensarbete två 

enkelt då vi i någon form ville fortsätta skriva om historia och historiemedvetande. 
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1. INLEDNING  
Vi har valt att utgå från den tyske historiedidaktikern Karl- Ernst Jeismanns (1925–2012) 

definition av begreppet historiemedvetande som han introducerade år 1979 för att illustrera 

relationen mellan dåtid, nutid och framtid (Karlsson 2009, s. 18) när vi har analyserat 

historieläroböcker för mellanstadieelever. Detta beskrivs djupare under teoriavsnittet. 

 

Vårt arbete undersöker huruvida kapitlen om Gustav Eriksson (Vasa) (härefter kallad Gustav 

Vasa) har potential att utveckla elevers historiemedvetande. Vi har gjort en läromedelsanalys 

av fyra historieläroböcker för årskurserna 4–6 där vi har valt att jämföra och analysera de 

kapitel som handlar om Gustav Vasa. Främst har analysarbetet syftat till att undersöka om 

texterna har förmåga att aktivera och utveckla elevernas historiemedvetande. Två av de 

analyserade läroböckerna är skrivna under tiden då läroplanen Lpo 94 var gällande och då 

begreppet historiemedvetande för första gången skrevs in i den svenska läroplanen, och de 

andra två böckerna är skrivna efter nuvarande läroplans (Lgr 11) införande. 

 

Arbetet granskar hur ett historiemedvetande förmedlas med hjälp av exemplet Gustav Vasa. 

Att vi valt att analysera kapitlen om Gustav Vasa är endast ett exempel vilket innebär att 

läromedelsanalysen skulle kunna utföras på vilken tidsepok eller historisk person som helst. 

Men att valet föll på att analysera kapitlen om Gustav Vasa är ingen slump då de allra flesta 

mellanstadieelever i Sverige troligtvis kommer att ägna en ganska stor del av sina 

historielektioner till att läsa om honom. Ett vanligt upplägg i grundskolans läroböcker där 

Gustav Vasa alltid haft en central roll är olika skrönor om Gustav Vasa som följs av en 

kommentar i mindre storlek där äktheten på berättelsen inte kan bekräftas. Fokus på dessa 

skrönor brukar ligga på Gustav Vasas äventyr i Dalarna med ständigt återkommande 

berättelser som Gustav Vasa och uthuset eller Gustav Vasa och den rådiga bondhustrun 

(Samuelsson & Wendell 2017, s. 480). Eftersom berättelserna om Gustav Vasas äventyr i 

Dalarna hör till det svenska kulturarvet och har setts som en viktig del av den svenska 

historien bidrar även det till vårt val av kapitel att undersöka ett historiemedvetande utifrån. 

Troligtvis finns det ingen annan tvåmånadersperiod i Sveriges historia som har fått lika stort 

utrymme och lika mycket uppmärksamhet i de svenska historieläroböckerna (Berggren 2009). 

Äventyren i Dalarna har i många generationer hört till svenskarnas allmänkunskap (Larsson 

2018 s. 58). Eftersom narrativ och berättelser som sammanlänkar de tre tidsdimensionerna 

dåtid, nutid och framtid har möjlighet att aktivera och utveckla ett historiemedvetande (Alm 

2009, ss. 256–257) medverkar det till valet att analysera kapitlen om just Gustav Vasa då 

dessa kapitel ofta består av ett flertal berättelser. 

 
Förutom att analysera om historieläromedlen har kapacitet att aktivera och utveckla elevernas 

historiemedvetande har vi valt att undersöka om kapitlen gällande Gustav Vasa är korrekta i 

sina sakuppgifter i relation till faktakorrekthet och närhet till källa. Vidare analyserar vi hur 

Gustav Vasas betydelse konkretiseras i läromedlen. Att Gustav Vasas betydelse för svensk 

historia är stor råder det ingen tvekan om och att Gustav Vasa påverkar vårt liv idag på många 

sätt gör honom intressant utifrån ett historiemedvetandeperspektiv. Larsson (2018, s. 234) 

menar att Gustav Vasa kan ha varit den skickligaste regenten Sverige någonsin haft. Han 

byggde upp ett svenskt hov och gjorde Sverige till ett arvkungadöme. Även listan över Gustav 

Vasas betydelse i lokala sammanhang kan göras lång och i bland annat Västerås erbjuder 

kommunen turistvandringar i Gustav Vasas fotspår. Det finns enligt Lindqvist (2016) ingen 

annan historisk händelse som har lika stor inverkan på turistnäringen som Gustav Vasas 

äventyr i Dalarna då det finns en mängd museer, monument och utställningar om Gustav 

Vasa. Lägg där till maträtter, sportevenemang, gator, platser, slott och alla de historiska 
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firanden som är uppkallade efter- och tillägnade till Gustav Vasas ära så blir betydelsen av 

honom än större (Samuelsson & Wendell 2017, s. 481). I Livrustkammaren, som 

ursprungligen var kungarnas vapenförråd, men idag är ett museum kan man om Gustav Vasa 

läsa att han brukar kallas för riksbyggare och landsfader då det under Gustav Vasas tid hände 

mycket nytt i Sverige. Bland annat att Sverige blir ett eget land, folket börjar känna sig som 

svenskar, Stockholm blir huvudstad, reformationen genomförs och ett arvkungadöme införs 

(Samuelsson & Wendell, 2016, s. 633). Alla dessa saker som Gustav Vasa bidrog med när han 

levde påverkar våra liv nu och våra tankar inför framtiden, vilket gör Gustav Vasa till ett bra 

exempel då det kommer till att utveckla elevernas historiemedvetande. 

 

Det finns alltså flera anledningar till att Gustav Vasa är en så framstående person i Sveriges 

historia. Många svenskar, liksom många historieskrivare ser Gustav Vasa som Sveriges 

landsfader som lade grunden till det moderna Sverige och är svenskheten personifierad 

(Larsson 2018, s. 244). Enligt Samuelsson och Wendell (2016, s. 632) råder det ingen som 

helst tvekan, Gustav Vasa är Sveriges landsfader. Ända sedan åtminstone slutet av 1800-talet 

har både den stora historien och skolhistorian sett Gustav Vasa som Sveriges grundare vilket 

enligt Samuelsson och Wendell (2016) är kopplat till myten om att Gustav Vasa med Guds 

hjälp befriade svenskarna från det danska förtrycket (Samuelsson & Wendell 2016, s. 632). 

Händelser förknippade med Gustav Vasa som person tillsammans med Sveriges 

självständighet och Gustav Vasas del i reformationen bidrar till populariteten. När det gäller 

att aktivera och utveckla ett historiemedvetande finns det många delar att plocka av som är 

kopplat från Gustav Vasa till nutiden, bland annat Gustav Vasas betydelse för Sveriges 

nationaldag och för reformationen. 

 

Sveriges nationaldag den 6 juni förknippas med Gustav Vasa (Samuelsson & Wendell, 2016, 

s. 632). När regeringen gjorde 6 juni-utredningen (2004), för att ta reda på om 6 juni skulle bli 

en helgdag motiverades det med att den nya tiden började när Gustav Vasa blev vald till kung 

den 6 juni 1523. År 2004 blev 6 juni en helgdag efter följande argument från regeringen; 

 
June 6 has been called Gustaf Vasa’s Day, the Swedish Flag Day, and is now both the National 

Day of Sweden and the Swedish Flag Day. In the 19th century, June 6 was promoted as a national 

day of remembrance. The day was celebrated in commemoration of June 6, 1523, when Gustav 

Vasa was elected king of Sweden, when the Union with Denmark ended, and the unification of 

Sweden into a sovereign state began. (Samuelsson & Wendell, 2016, s. 632) 

 

Nationaldagen firas alltså till minne av den 6 juni 1523 då Gustav Vasa valdes till Sveriges 

kung, då unionen med Danmark upphörde och Sveriges väg mot en självständig stat 

påbörjades. 1809 års regeringsform utfärdades också den 6 juni liksom riksdagens första 

beslut 1973 att anta den nuvarande regeringsformen (Samuelsson & Wendell, 2016, s. 632). 

Sveriges nationaldag gör det enkelt att koppla de tre tidsdimensionerna dåtid, nutid och 

framtid till varandra. 

 

Även i riksdagens historia har Gustav Vasa en framträdande roll då det var först 1527 och 

1544 vid Gustav Vasas två riksmöten i Västerås som riksdagen representerade alla de fyra 

stånden, adel, präster, borgare och bönder. Termen riksdag som används än idag började 

användas under Gustav Vasas tid på 1540-talet (Samuelsson & Wendell, 2016, s. 633). 

 

Ytterligare en viktig händelse och som gör det enkelt att koppla dåtid till nutid och framtid är 

Gustav Vasas delaktighet i 1500-talets reformation som resulterade i att Sverige gick från att 

vara ett katolskt land med en internationell katolsk kyrka till att bli ett protestantiskt land med 

en nationell luthersk kyrka underordnad kungen (Aldrin 2018, s. 23). Gustav Vasas roll för 
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reformationen var att han, när han valts till kung över Sverige utsåg Laurentius Andreae till 

sekreterare och ledamot av riksrådet vilket innebar att Andreae fick en central ställning med 

inflytande på Gustav Vasas kyrkopolitik. Detta gynnade både Gustav Vasa och Andreae då 

båda ville genomföra reformationen så fort som möjligt, dock med skilda motiv. Gustav Vasa 

ville bryta den katolska kyrkans ekonomiska och politiska makt medan Andreae vill införa 

Luthers idéer (Tegborg & Andrén 1999, ss. 31–32). 

 

En annan grundläggande betydelse för reformationen som Gustav Vasa var delaktig i var 

bibelns översättning till svenska. Reformationsbibeln, eller Gustav Vasas bibel kom år 1640–

41 (Tegborg & Andrén 1999, s. 104) efter att Gustav Vasa låtit sända efter den tidens främsta 

boktryckare från Tyskland för att trycka den svenska översättningen (Olsson 1999, s. 241). 

Gustav Vasa beslutade att alla kyrkor i Sverige skulle få varsitt exemplar av den översatta 

bibeln (Tegborg & Andrén 1999, s. 104). Att Gustav Vasas betydelse är stor för denna 

svenska översättning ser man i boken Sveriges kyrkohistoria 3 Reformationstid (1999) där 

man kan läsa ”Gustav Vasas bibel är enligt många ett storverk med få motstycken i vår 

litteratur” (Olsson 1999, s. 244).  Det faktum att Gustav Vasas bibel användes från 1541–

1917 stärker ytterligare vikten av denna svenska översättning (Olsson 1999, s. 244). Att 

Gustav Vasa senare blivit viktig för Svenska kyrkan märks inte minst då han och hans idéer 

står omnämnt ett flertal gånger på svenska kyrkans tidslinje (Svenska kyrkan 2017). Tidslinjer 

kan på ett konkret sätt hjälpa eleverna att aktivera och utveckla ett historiemedvetande då de 

kan tydliggöra kopplingar mellan de olika tidsdimensionerna. 

1.1 Disposition 

Dispositionen vi valt att använda oss av är lineär vilket innebär att texten är strukturerad 

utifrån huvudrubriker som inledning, metod, näranalys av de enskilda läromedlen och 

diskussion (Backman 2016, s. 67). I inledningen beskriver vi syftet med arbetet och vilka 

frågeställningar vi utgått från samt ger en bakgrund till varför vi valt just Gustav Vasa som 

exempel. Avsnittet Bakgrund redogör för tidigare forskning samt vilken roll begreppet 

historiemedvetande haft och har i de två läroplaner som varit gällande under våra utvalda 

läromedels publiceringar. Under rubriken metod beskriver vi de metoder och analysmodeller 

vi utgått ifrån samt urval och material. Eftersom historiemedvetande är ett komplext begrepp 

redovisar vi för vilken teori vi valt att utgå ifrån och vilken definition av begreppet som vi har 

använt oss av. I analysdelen redogör vi för de resultat vi genom näranalyser av läromedlen har 

funnit utifrån våra frågeställningar. Slutligen diskuterar vi de resultat vi funnit utifrån syfte 

och frågeställningar samt våra egna förhoppningar om framtida forskning utifrån vår studie. 

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINAR 

2.1 Syfte 

Vårt syfte är att ta reda på och jämföra hur ett historiemedvetande förmedlas i fyra vanligt 

förekommande läromedel i historia för årskurs 4–6 genom en djupanalys med exemplet 

Gustav Vasa. Undersökningen utgår från en värderande analys kombinerat med en 

läsbarhetsanalys och som utgångspunkt används Karl-Ernst Jeismanns definition av begreppet 

historiemedvetande som innefattar sammanhangen mellan tolkning av det förflutna, förståelse 

för nutiden samt perspektiv på framtiden. 

2.2. Frågeställningar 

• Hur förmedlas ett historiemedvetande i relation till sakuppgifter som faktakorrekthet 

och närhet till källa?  
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• Hur konkretiseras Gustav Vasas betydelse gällande, arvrike, reformationen, 

Vasaloppet och Sveriges nationaldag? 

 

• Vilka tidsdimensioner lyfts fram i läromedelstexterna och på vilket sätt presenteras 

dem? 

3. BAKGRUND  

3.1 Tidigare forskning 

Det är inte helt lätt att hitta studier angående yngre elever (låg- och mellanstadieålder) och 

forskning om historieundervisning och historiedidaktik. Anledningarna till detta tros vara 

flera, bland annat kan det vara så att forskarna helt enkelt inte varit lika intresserade av de 

yngre eleverna, kanske för att historieundervisningen traditionellt inte introducerats förrän 

tidigast årskurs tre. Även den utbredda uppfattningen att yngre barn endast skulle ha en 

begränsad förståelse för vad det innebär med tid ur ett historiskt perspektiv skulle kunna bidra 

till det svala intresset att forska utifrån yngre elever (Giaré & Maisto, 2019, s. 3). Något som 

indikerar att det finns relativt lite forskning angående yngre elever och historiemedvetande är 

att det endast finns tre större avhandlingar inom svensk forskning med inriktning på yngre 

elever: ”Historiemedvetande: Elevers tidsförståelse i en skolkontext” (Nanny Hartsmar 

2001), ”Skönlitterär läsning och historiemedvetande hos barn i mellanåldrarna”(Mary 

Ingemansson 2007) samt ”Att lära av det förflutna. Yngre elevers förståelse för och 

motivering till skolämnet historia” (Sandberg 2018). 

 

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) (2017, s. 199) 

står det att undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar sitt 

historiemedvetande. Dock är begreppet historiemedvetande ett komplext begrepp vilket märks 

tydligt då det tolkas olika, både inom skolan, men även mellan olika lärare och mellan olika 

forskare (Andersson Hult, s. 7). Trots att begreppet historiemedvetande kom till Sverige i 

början av 1980-talet och det har hunnit gå en lång tid sedan dess är forskarna fortfarande inte 

eniga om definitionen av begreppet vilket innebär att det finns en stor variation av hur 

begreppet historiemedvetande används, tolkas, aktiveras och utvecklas (Thorp 2013, s. 99, 

112; Thorp 2016, s. 221–222). Inom svensk forskning är det den tyske forskaren Karl-Ernst 

Jeismenns definition av begreppet som inkluderar alla tre tidsdimensioner, dåtid, nutid och 

framtid som är dominerande (Giaré & Maisto 2019, s. 5). Begreppet historiemedvetande har 

alltså en central roll inom både svensk historiedidaktisk forskning och inom skolundervisning. 

Då det finns svårigheter att hitta en enhetlig begreppsdefinition (Thorp 2013, s. 97) är det 

problematiskt eftersom all utbildning ska vara likvärdig för alla elever.  

 

Tidigare forskning visar att en stor del av undervisningen i ämnet historia generellt utgår från 

läroböcker samtidigt som det visat sig att eleverna inte uppskattar läroböcker lika mycket som 

de uppskattar andra undervisningsmetoder. Ändå finns det få läromedel som förknippas så 

mycket med skolan som just läroboken, vilken även har visat sig ha en stor plats inom 

historieundervisningen ute i övriga Europa. Förväntningarna på läroböcker är låga hos både 

lärare och elever på samma gång som det visat sig att de yngre eleverna visar stor tilltro till 

läroböckerna och att lärarna ofta utgår sin planering ifrån den lärobok de använder sig av 

(Giaré & Maisto 2019, s. 18). Lozic (2018 s. 106) menar att elevernas historiemedvetande är 

beroende av vilken historia som förmedlas till dem vilket ställer krav på att läraren reflekterat 

över val av lärobok. Ofta har skolorna kvar gamla läroböcker då många lärare känner en 

trygghet i att undervisa i sådant material de är vana vid (Hartsmar 2001 s. 238). Även Rudnert 
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(2010, s. 81) håller med om att lärare ofta utgår från böckerna när de planerar sin 

undervisning. Problemet med de äldre böckerna är att de oftast enbart innehåller ett 

dåtidsperspektiv utan kopplingar till nutid och framtid (Hartsmar 2001, s. 242). Nyare böcker 

inkluderar oftare alla tre tidsperspektiv vilket utvecklar historiemedvetandet. Trenderna för 

historieläroböckerna för yngre elever är böcker där fiktiva berättelser och tidsresor där 

eleverna reser tillbaka i tiden finns representerade. Dessa berättelser har visat sig vara 

utvecklande för historiemedvetandet. Dock är dessa moderna läroböcker inte dominerande på 

marknaden (Rudnert 2010, s. 82). Det finns kritik mot läroböcker som blir för lik 

skönlitteratur då det finns en risk att eleverna kanske inte förstår att historia går att tolka på 

många olika sätt. Ytterligare kritik mot läroböcker är att de enbart visar ett perspektiv och en 

enda tolkning av historiska händelser (Giaré & Maisto 2019, s. 17). 

 

Vissa forskare menar att tyngdpunkten för yngre elevers historieundervisning bör ligga på 

berättelsen som inte bara utvecklar historiemedvetandet utan även hjälper eleverna att minnas, 

eftersom det visat sig att det är lättare att minnas en berättelse än rena faktakunskaper. Elever 

har kunnat återge berättelser lång tid efter att de hört dem. Narrativ och berättelser har även 

fördelen att de kan förmedla huvudpersonernas känslor och tankar vilket hjälper till att väcka 

ett intresse hos eleverna (Rudnert 2010, ss. 80, 82, 85). Genom narrativ och berättelser kan 

eleverna få hjälp att förstå hur historia kan utvecklas genom händelser (Thorp 2013, s. 111). 

 

Med bakgrund i tidigare forskning har vi valt ämne och metod för detta arbete. Då det visat 

sig att historiemedvetande som begrepp är svårtolkat och har en mängd olika definitioner har 

vi valt att noga redovisa för vilken definition och vilken teori vi själva utgår ifrån. Vi har valt 

att analysera läroböcker för att se om det finns historieläroböcker som har potential att hjälpa 

eleverna att utveckla sitt historiemedvetande eftersom tidigare forskning visat att läroböcker 

är dominerande i historieundervisningen samtidigt som det visat sig att böckerna inte alltid är 

tillräckligt bra för att aktivera och utveckla elevernas historiemedvetande.  

3.2 Historiemedvetande i läroplanerna Lpo 94 och Lgr 11 

Då vi valt att analysera läroböcker skrivna under tiden för två olika läroplaner ger vi en kort 

sammanfattning av hur begreppet historiemedvetande har använts. 

 

I 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) introducerades begreppet 

historiemedvetande för första gången i den svenska läroplanen. Historiemedvetande var då 

framför allt ett mål som undervisningen skulle sträva mot att eleverna skulle uppnå, det kan 

ses mot skillnad till dagens läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 

11) där det övergripande syftet är att utveckla elevernas historiemedvetande (Skolverkets 

kommentarmaterial 2017, s. 5). 

 

Att begreppet historiemedvetande inte står specificerat i syftet för historieämnet i Lpo 94 

betyder inte att det inte är presenterat alls. I syftet för historia stod det att ämnet utvecklar 

kunskaper som gör det möjligt att se sig själv och företeelser i nutiden som ett led i ett 

historiskt skeende (Lpo 94). Detta kan ses som en typ av historiemedvetande då eleverna får 

möjlighet att förstå att de själva är en del av historien. Historiemedvetande som begrepp 

nämns i mål att sträva efter där det står att undervisningen i historia ska sträva efter att eleven 

förvärvar ett historiemedvetande som underlättar tolkningen av händelser och skeenden i 

nutiden och skapar en beredskap inför framtiden (Lpo 94). 
 

I dagens läroplan, Lgr 11, inleds kursplanen för historia med orden ”Människans förståelse av 

det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden 



 

6 

 

(Skolverket 2017, s. 5). Skolverket menar vidare att alla människor har ett historiemedvetande 

eftersom var och en har möjlighet att reflektera över vem de är, var de kommer ifrån, vilka 

möjligheter som finns och vart de är på väg. Att människor styrs och påverkas av det förflutna 

är ett faktum samtidigt som alla människor aktivt kan hjälpa till att förändra sina egna liv. Det 

är just detta, att uppfatta historia som något pågående som skolverket menar visar på ett 

utvecklat historiemedvetande. ”Historia ska skapa sammanhang mellan det förflutna, nutid 

och framtid” (Skolverkets kommentarmaterial 2017, s. 5). 

4. METOD 
Som metod används en värderande analysmodell som kombineras med en läsbarhetsanalys 

(Hellspong 2012). 

4.1 Urval 

Vi har valt ut fyra läroböcker i historia för mellanstadiet årskurs 4–6 som är utgivna av de 

väletablerade läromedelsförlagen Natur & Kultur samt Gleerups (Tabell 1). Genomgående i 

arbetet kommer förkortningarna LM1-4 att användas för att beskriva läromedlen. Eftersom ett 

av våra syften är att undersöka hur ett historiemedvetande eventuellt förmedlas i dessa 

läromedel har vi endast valt att inkludera läroböcker som är utgivna senare än år 1994. 

Anledningen till detta är att det var först i Lpo 94 som begreppet historiemedvetande skrevs in 

i kursplanen för ämnet historia och begreppet finns fortsatt med i Lgr 11. För att få ett så 

jämnt urval som möjligt är två av läroböckerna, LM2 (1999) och LM3 (2002) utgivna mellan 

Lpo 94 och Lgr 11 då Lpo 94 var gällande medan LM1 (2012) och LM4 (2014) är utgivna 

efter Lgr 11. Förlaget Natur och Kultur står som utgivare för LM1 och LM2 medan LM3 och 

LM4 istället är utgivna av förlaget Gleerups. Allt detta tydliggörs i tabell 1 under rubriken 

material. Då vårt arbete handlar om historiemedvetande och hur det framställs i relation till 

Gustav Vasa i läromedlen har vi valt att avgränsa oss till att analysera de kapitel som enbart 

handlar om honom. Vi har även fokus på hur berättelserna om Gustav Vasas äventyr 

framställs och undersöker om texterna skrivs som fakta eller skröna. För att inte få ett alltför 

brett material att analysera har vi valt att exkludera kapitel som tar upp hela Vasatiden, 

exempelvis kapitel om Gustav Vasas söner. 

4.2 Material 

Tabell 1 visar vilka läromedel vårt material består av samt sidantal som anger omfattningen 

på kapitlen som handlar om Gustav Vasa. Förkortningarna LM1-4 kommer att användas 

genomgående i detta arbete. 

 

Tabell 1. Utvalda läromedel 

Läromedel Sidantal Förkortning 

Körner, G. & Lindberg, P. (2012). Historia Grundbok. 1. uppl. 

Stockholm: Natur & Kultur 

11 s. LM1 

Körner, G. (1999). Historia från vikingarna till Gustav III: 

grundbok. Stockholm: Natur & Kultur 

11 s. LM2 

Lindh, L. & Söderberg, B. (2002). Eko. Historia. 2, En ny tid - 

Vasatiden. 1. uppl. Malmö: Gleerup 

32 s. LM3 
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Uppström, R. & Hansson, C. (2014). Hi: historia. 4–6. 1. uppl. 

Malmö: Gleerup 

11 s. LM4 

 

Analysen omfattar endast de kapitel som handlar om Gustav Vasa. Omfattningen varierar i 

läromedlen från 11 sidor till 32 sidor. De grunddrag i texten som inkluderats i analysen är 

löptext, rubriker och bilder (exkluderat från analysen är andra grafiska element, såsom 

bildplacering, färgsättning, typografi, inramningar etc.). 

4.2.1 PULS Historia Grundbok  

2012, skriven av Göran Körner och Per Lindberg. Illustrationer gjorda av Per-Anders Nilsson. 

Utgiven av förlaget Natur och kultur. 

 

Baksidestext: 

 
PULS Historia tar med läsaren på en spännande resa genom tiderna. Boken inleds med några 

tankar om vad historia egentligen är. Sedan följer vi de nordiska folkens historia från forntiden till 

mitten av 1800-talet. I boken görs historien levande med hjälp av många olika slags texter och ett 

rikt bildmaterial som ger möjlighet till inlevelse och insikt i människors livsvillkor, tankar och 

känslor för mycket länge sedan. 

 

Kapitlen med huvudrubrik Gustav Vasa sträcker sig från sidan 114–125 med sex 

underrubriker: Gustav Vasas äventyr i Dalarna; Gustav Vasa; Sveriges kung; Kungen och 

kyrkan; Bönderna gör uppror samt Vasatidens slott. 

4.2.2 PULS Historia Grundbok, Från vikingarna till Gustav III  

1999, skriven av Göran Körner. Illustrationer gjorda av Per-Anders Nilsson. Utgiven av 

förlaget Natur och kultur.  

 

Baksidestext:  

 
Den händelserika resan genom tiderna inleder vi med ett kort resonemang om vad historia 

egentligen är. Sedan följer vi de nordiska folkens historia från vikingarna till Gustav III. Varje 

tidsepok avslutas med en kort utblick kallad “Ute i världen”. Framställningen är berättande och 

resonerande. Då och då fördjupar vi oss i en intressant personlighet eller historisk miljö. Ett rikt 

bildmaterial syftar till ytterligare inlevelse och insikt i människors livsvillkor, tankar och känslor 

för mycket länge sedan. 

 

Kapitlen med huvudrubrik Gustav Vasa sträcker sig från sidan 106–117 med fyra 

underrubriker: Tre historier om Gustav Vasas äventyr; Gustav får makten; Ordning och reda i 

riket samt Vasatidens slott.  

4.2.3 Eko Historia 2  

2002, skriven av Lena Lindh och Boel Söderberg. Illustrationer gjorda av Stina Lundhgren. 

Utgiven av förlaget Gleerups.  

 

Baksidestext:  

 
Böckerna i eko innehåller arbetsområden som presenteras med lättläst fakta och berättelser som 

förstärker och sammanfattar historiska skeenden. Till varje område finns en arbetsdel (ej 

förbrukning). Vi har lagt stor vikt vid arbetsdelen som innehåller många typer av aktiva och öppna 

uppgifter. Eleverna får där en bank att välja på beroende på intresse och förutsättningar. Vår 
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målsättning är att det ska finnas uppgifter till alla elever och att arbetet ska utmynna i flera olika 

redovisningsformer. 

 

Kapitlen med huvudrubrikerna Gustav Vasa sträcker sig från sidan 23–55 med sex 

underrubriker: Gustav Vasa flyr; Gustav Vasas äventyr i Dalarna; Upproret mot Kristian II; 

Gustav Vasa - Sveriges kung 1523–1560; Gustav Vasas familj samt Gustav Vasa går ur 

tiden.   

4.2.4 Utkik Historia 4–6  

2014, skriven av Rolf Uppström och Catarina Hansson. Illustrationer gjorda av Ingrid 

Westman. Utgiven av förlaget Gleerups.  

 

Baksidestext:  

 
Kan man dömas fredlös idag? 

Utkik Historia är ett modernt och flexibelt läromedel som ger stora möjligheter till en varierad och 

rolig undervisning. Spännande diskussionsuppgifter och kluriga repetitionsfrågor får eleverna att 

tänka till och få en djupare förståelse. Ett rikt bildmaterial ger inlevelse och bra stöd för 

inlärningen. Tillsammans med fakta, lektionstips och förslag på förberedande uppgifter i den 
interaktiva lärarboken finns alla möjligheter att nå helt nya höjder i historieundervisningen! 

 

Kapitlen med huvudrubrik Gustav Vasa sträcker sig från sidan 80-91 med underrubrikerna: 

Gustav Vasa flyr; Gustav Vasa åter hemma i Sverige; Gustav Vasa på Räfsnäs gård; Flykten 

mot Norge; Sanning och saga om Gustav Vasas äventyr; Upproret mot kung Kristian II; 

Gustav Vasa-Sveriges kung; Martin Luthers idéer når Sverige; Gustav Vasa stödjer 

reformationen; Reformationen av kyrkan fortsätter; Klockupproret; Dackefejden; Gustav 

Vasa i krig med Lübeck och Hansan; Sverige blir ett arvrike samt Gustav Vasa avlider.  

4.3 Analysmetod  

Vårt arbete bygger på en värderande textanalys som kompletteras med en läsbarhetsanalys, 

med utgångspunkt i Lennart Hellspongs (2012) analysmodell för brukstexter. Lennart 

Hellspong är professor och har under många år forskat och undervisat om retorik och 

argumentation. Han är även författare till flertalet böcker om textanalysmetoder. Ett exempel 

på den här typen av textanalys görs av Aldrin och Aldrin (2018, ss. 27–29). Vi har valt att 

lägga oss nära den metoden men använder oss till skillnad från Aldrin och Aldrin (2018) av 

en kombination av värderande analys och läsbarhetsanalys. Att komplettera den värderande 

analysen med en läsbarhetsanalys gör vi för att se vilka krav som ställs på eleverna för att nå 

läsmålen. Enligt Hellspong (2012) handlar läsbarheten om hur bra det går att använda en 

brukstext för ett visst syfte. En texts läsbarhet beror dels på läsmålet men även på läsarens 

förkunskaper och förutsättningar, vilket gör att en text kan ha olika svårighetsgrad vad gäller 

textens innehåll och språk, men även vad gäller den grafiska formen. En text med bra grafisk 

form med tydligt tryck och ett tydligt typsnitt handlar om läslighet. Hellspongs (2012) modell 

för läsbarhetsanalys inkluderar läsbarhet, läslighet och lättlästhet eftersom dessa tre delar har 

mycket gemensamt (Hellspong 2012, 85). Vi fokuserar i vårt arbete på om texten har rätt 

perspektiv för målgruppen och läsmålet. En läsbarhetsanalys är att föredra vid informativa 

texter, vilket gör att det är en metod som är relevant att använda på de läromedel vi 

analyserar. 
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4.4 Genomförande 

För att veta vilken metod vi skulle använda oss av vid en läromedelsanalys behövde vi en 

analysmodell att arbeta utifrån. I boken Metoder för brukstextanalys beskriver Lennart 

Hellspong (2012) tjugoåtta stycken analysmodeller. Vi började med att studera de olika 

modellerna för att kunna välja ut en eller flera att använda oss av. Efter att vi testat oss fram 

genom några stickprov på analysmodeller kom vi fram till vilka analysmetoder som passade 

bäst till vårt syfte.  

 

För att genomföra denna läromedelsstudie har vi valt att använda oss av en värderande analys 

och att komplettera den med en läsbarhetsanalys som båda finns beskrivna i Hellspong (2012, 

ss. 92–98 & 85–91). Hellspong (2012, s. 60) menar att det ges fler analysmöjligheter om 

metoderna kombineras med varandra. En värderande analysmodell kan med fördel 

kompletteras med exempelvis en läsbarhetsanalys (Hellspong 2012, s. 97). Syftet med en 

värderande analysmodell är att bedöma textens egenskaper med hänsyn till dess uppgift i sitt 

sammanhang (Hellspong 2012, s. 93). Syftet med vårt arbete är att ta reda på hur ett 

historiemedvetande förmedlas i LM1-4, vilket alltså skulle kunna beskrivas som textens 

uppgift i sammanhanget. Syftet med en läsbarhetsanalys är bland annat att bedöma hur 

tillgänglig en text är för vissa läsare med vissa mål (dess läsbarhet). Det passar bäst att 

analysera läsbarheten på informativa texter som exempelvis läroböcker (Hellspong 2012, s. 

86). 

 

För att kunna utföra en analys av läromedlen har vi valt två utgångspunkter för en värderande 

analys: 

 

1. Är texten korrekt i sina sakuppgifter? 

2. Är texten konkret nog? Kan läsaren koppla textens ord till sin egen erfarenhet? Får 

hon hjälp av bra exempel? (Hellspong 2012, ss. 92–96). 

 

Sedan kompletterar vi detta med en utgångspunkt för en läsbarhetsanalys: 

 

   3. Har texten rätt perspektiv för målgruppen och läsmålet? (Hellspong 2012, ss. 87–89). 

 

Frågorna är utvalda för att i så stor utsträckning som möjligt hjälpa oss att finna svar på vårt 

syfte och våra frågeställningar och ska inte förväxlas med studiens frågeställningar. Med den 

första frågan ämnar vi att titta på den krönika som Gustav Vasa lät anlita Peder Svart för att 

skriva om hans äventyr. Krönikan och de kända berättelserna om Gustav Vasas äventyr i 

Dalarna har i många läromedel en central roll och därför tittar vi på hur korrekta 

sakuppgifterna är kring detta. Är det sanning eller saga? För att jämföra och kontrollera 

uppgifterna använder vi oss av litteratur skriven av Larsson (2018), Lindqvist (2016) och 

Berggren och Greiff (2009). Om texten är konkret nog, vilket är den andra frågan vi valt i vår 

analysmodell, syftar till om läsaren, det vill säga eleverna kan göra kopplingar till texten.  

 

För att kunna utveckla ett historiemedvetande är det viktigt att eleverna kan göra kopplingar 

och därför har vi valt ut delar som än idag på olika sätt har betydelse för Sverige. Sverige blir 

ett arvrike, Gustav Vasas del i reformationen, Sveriges nationaldag och Vasaloppet är delar vi 

valt ut. Med den sista frågan, Har texten rätt perspektiv för målgruppen och läsmålet? vill vi 

främst komma åt om texten ur det perspektiv som den är skriven skulle kunna förmedla ett 

historiemedvetande (läsmålet) till eleverna (målgruppen). För att texten ska ha rätt perspektiv 

är det viktigt att den inkluderar tidsdimensionerna, dåtid, nutid och framtid. 
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Samtliga läroböcker delades upp mellan oss så att vi hade två läromedel var före vi började 

analysera dem utifrån ovanstående utgångspunkter. Tillsammans skapade vi en matris över 

vilka aspekter vi ville analysera läromedlen utifrån (Bilaga 1) som vi sedan tillämpade som 

mall. De underkategorier vi använde i matrisen var: Peder Svarts krönika; skrönor; arvrike; 

Sveriges nationaldagen; reformationen; Vasaloppet och tidsperspektiv. Vi startade med 

varsitt läromedel och skrev in de fakta och tankar vi fick när vi studerade kapitlet om Gustav 

Vasa i matrisen i respektive underkategori. Sedan bytte vi läromedel med varandra och gjorde 

likadant. Efter det så jämförde vi och sammanställde vad vi kommit fram till i ett resultat. När 

det första läromedlet var analyserat gjorde vi om samma procedur med resterande tre 

läromedel. Vi kom fram till att bilderna på Gustav Vasa och hans utseende inte passade vår 

studies syfte och därför exkluderades de i detta skedet. Resterande kategorier valde vi att ha 

kvar och de blev sedan till våra rubriker i läromedelsanalysen. Nästa steg i processen var att 

skriva om samtliga läromedel i löpande text där varje analys sammanfattas med en kort 

reflektion om läromedlet. Slutligen gjorde vi tillsammans en jämförelse, också det utifrån de 

ovanstående rubrikerna. Om texterna hör till samma genre, vilket dessa texter gör då de alla är 

läromedelstexter, går det lättare att jämföra dem punkt för punkt (Hellspong 2012, s. 93). 

Allra sist följer en avslutande diskussion och reflektion kring jämförelsen av läromedlen. 

4.5 Metoddiskussion 

I vårt val av analysmodell till vårt arbete valde vi att utgå från boken Metoder för 

brukstextsanalys författad av Lennart Hellspong (2012), eftersom den kan användas som ett 

hjälpmedel för att förstå och analysera brukstexter. Brukstexter är texter som inte hör till 

skönlitteraturen, exempelvis berättelser, beskrivningar, utredningar och förklaringar som ofta 

hittas i bland annat läromedel, nyhetsnotiser och avhandlingar. Boken presenterar ett stort 

antal modeller för att analysera brukstexter. För varje modell som presenteras beskrivs vad 

metoden går ut på, vilka texter den passar för, vilka frågor den ställer till texten och vilka 

andra metoder du kan kombinera den med (Hellspong 2012, s. 9). 

 

Till allt som betyder något har vi en värderande hållning och därför finns det anledning att 

analysera texter utifrån en värderande analysmetod - för att få stöd för omdömen om dem. I 

den värderande analysen står textens kvalitet i centrum då syftet är att bedöma textens 

egenskaper med hänsyn till dess uppgift i sitt sammanhang (Hellspong 2012, ss. 92–93). Vårt 

syfte är att bedöma hur läromedlen förmedlar ett historiemedvetande med fokus på kapitlen 

om Gustav Vasa. Vi värderar därför läromedelstexternas egenskaper med hänsyn till 

uppgiften som de har att förmedla ett historiemedvetande till elever. För att förstå vilka 

förutsättningar en brukstext har måste man först och främst ta hänsyn till dess syfte och 

mottagare. Syftet med våra texter är att de bland annat ska förmedla ett historiemedvetande 

till eleverna. I genomförandet av en värderande analys är tanken att systematiskt gå igenom 

drag hos en text som kan göra den bra eller dålig. Det handlar också om att se hur väl texten 

uppfyller de krav som en läsare kan ställa på den (Hellspong 2012, s. 57).  Enligt Hellspong 

(2012) kan en värderande analysmodell fokusera på flera aspekter av en text som om den är 

välplanerad, tillförlitlig, begriplig, intressant och social. Det är en fördel att välja ut några 

kategorier så att analysen inte blir överlastad. Ett bra resultat förutsätter inte att du använder 

alla kategorier i en analysmodell - tvärtom (Hellspong 2012, s. 51). Vårt fokus ligger på om 

texten är tillförlitlig och om den är begriplig. Vi har valt att ställa frågor till texten utifrån de 

exempel som Hellspong (2012, ss. 94–95) anger, Är texten korrekt i sina sakuppgifter? och Är 

texten konkret nog? 
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Vi har valt att kombinera den värderande analysen med ytterligare en analysmodell, en 

läsbarhetsanalys som kompletterar med frågor anpassade efter vårt material. 

 
Läsbarhetsanalysens syfte är att bedöma hur tillgänglig en text är för vissa läsare med vissa mål 

(dess läsbarhet), hur stora krav den ställer på motivation och förkunskaper (dess lättlästhet) och 
hur lätt den är att avläsa för ögat (dess läslighet). (Hellspong 2012, s. 86). 

 

Läsmålet med en text är olika beroende på vilken typ av upplysningar man söker och om en 

text är lätt eller svår beror på vilka krav den ställer på sina läsare. Läsbarheten visar hur väl en 

brukstext kan användas för ett visst syfte, men det beror också på läsarens förkunskapskrav 

såsom läsvana och ämneskunskaper (Hellspong 2012, s. 85). Att undersöka läsbarheten i en 

text är också ett sätt att bedöma texten. Är det lätt eller svårt att uppfatta textens innehåll? 

(Hellspong 2012, s. 57). När man ska genomföra en läsbarhetsanalys menar Hellspong (2012) 

att det bästa är att använda sig av ett informativt material, exempelvis läroböcker. De aspekter 

som nämns i en läsbarhetsanalys är; lässituationen, textens grafiska form, textens språk, 

textens innehåll och textens sociala funktion. Vi har valt att lägga fokus vid textens innehåll 

då vi använt oss av frågan; Har texten rätt perspektiv för målgruppen och läsmålet? Genom 

att kombinera två analysmodeller ges materialet fler analysmöjligheter. Hellspong (2012) ger 

i varje kapitel förslag på hur de olika metoderna med fördel kan kombineras. En värderande 

analys är lämpligt att komplettera med en läsbarhetsanalys där man undersöker textens 

läsbarhet (Hellspong 2012, s. 97). 

4.6 Teori  

Begreppet historiemedvetande kom till Sverige i början av 1980-talet och trots att det gått ett 

antal årtionden sedan dess är forskarna fortfarande inte eniga om definitionen av begreppet 

vilket innebär att det finns en stor variation av hur begreppet används (Thorp 2013, ss. 99, 

112). Vi har valt att utgå ifrån den teori som används mest frekvent inom den svenska 

forskningen då det gäller historiemedvetande, den tyske forskaren Karl-Ernst Jeismanns 

(1925–2012) definition av begreppet (Ingemansson 2007 s. 23). Karl-Ernst Jeismann var en 

historiedidaktiker som anses ha varit den första att definiera begreppet historiemedvetande. 

Jeismann presenterade fyra perspektiv av vad ett historiemedvetande kan vara: 

 

 
1. Historiemedvetande är ständigt den närvarande vetskapen om att alla människor och alla 

inriktningar och former av samliv som de skapat existerar i tid, det vill säga att det har en härkomst 

och en framtid och inte utgör något som är stabilt. 

 

2. Historiemedvetande innefattar sammanhangen mellan tolkning av det förflutna, förståelse för 

nutiden och perspektiv på framtiden. 

 

3. Historiemedvetande är hur dåtiden är närvarande i föreställning och uppfattning. 

 

4. Historiemedvetande vilar på en gemensam förståelse som baseras på emotionella upplevelser. 
Den gemensamma förståelsen är en nödvändig beståndsdel i bildandet och upprätthållandet av 

mänskliga samhällen. (Thorp 2013, s. 100) 

 

Niklas Ammert (2009) bygger i sin essä Finns då (och) nu (och) sedan? Uttryck för 

historiemedvetande i grundskolans historieböcker vidare på Karl-Ernst Jeismanns teori om 

historiemedvetande. Han lägger vikt vid att Jeismann inkluderar alla tre tidsdimensionerna 

dåtid, nutid och framtid och menar att elevernas historiemedvetande alltid tar sin 

utgångspunkt i någon form av tidsperspektiv. Ammert (2009, s. 300) hänvisar då till att 

eleverna ska kunna tolka det förflutna, ha en förståelse för nutiden och perspektiv på 
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framtiden. På ett liknande sätt har Robert Thorp (2013) i sin essä Vad är ett 

historiemedvetande egentligen och varför är det viktigt? utvecklat Jeismanns teorier om 

historiemedvetande. Sammantaget har de två historiedidaktiska forskarna tolkat Jeismanns 

fyra perspektiv såhär; 

 

Det första perspektivet bygger på tanken om att allt har en historia. Är eleverna medvetna om 

att allt har en historia så kan de också ge uttryck för ett historiemedvetande. Det andra 

perspektivet handlar om tidsperspektivet då-nu-sedan. Att ha ett historiemedvetande handlar 

om att skapa sammanhang mellan dåtid, nutid och framtid vilket Jeismann lyfter fram i sin 

andra aspekt (Thorp 2013, s. 102). Det tredje perspektivet av Jeismanns historiemedvetande är 

mycket likt det första, men skillnaden är att i detta tredje perspektiv ligger fokus istället på 

elevens individuella förståelse. Det fjärde och sista perspektivet grundar sig på emotionella 

upplevelser (Ammert 2009, s. 301). Det fjärde perspektivet skiljer sig på så sätt att det inte är 

den individuella upplevelsen som är central utan den gemensamma eller samhälleliga. Det är 

då historiemedvetandet blir en viktig beståndsdel i samhällsbyggandet enligt Jeismann (Thorp 

2013, s. 100).  

 

Enligt Ammert (2009) är ytterligare två relevanta aspekter på historiemedvetande dels en 

kronologisk ordning och dels en tankeprocess hos eleverna. Kronologisk ordning handlar om 

förmågan att kunna placera in händelser i en viss tidsordning medan tankeprocessen syftar till 

elevens förmåga att hitta tolkningar, förklaringar och samband i olika skeenden. 

Historiemedvetande kan ses som grunden för förståelse av kontinuitet, händelse och om hur 

förändring sker (Ammert 2009, s. 300). Elevers historiemedvetande är inget som aktiveras av 

sig självt utan det är lärarens uppgift att stimulera till och utveckla deras kritiska tänkande och 

förmåga att placera händelser och förlopp i större kronologiska sammanhang (Ammert 2009, 

s. 307). 

 

Vi har gällande begreppet historiemedvetande valt att göra vår egen tolkning genom att 

konkretisera Jeismanns perspektiv. Till hjälp har vi tittat på hur två historiedidaktiska forskare 

Thorp (2013) och Ammert (2009) valt att tolka Jeismanns definition. Vi har valt att i vår 

studie se historiemedvetande som ett tidsmedvetande och att ett historiemedvetande utgår 

ifrån någon form av tidsperspektiv hos eleverna. Tidsperspektiven vi tittar på är dåtid, nutid 

och framtid samt om det görs några kopplingar mellan dem. Om man ser kopplingar mellan 

de olika tidsperspektiven tänker vi att det är lättare för eleverna att hitta förklaringar och se 

samband i olika händelser.   

 
Genom historiemedvetande framstår historien som meningsfull, istället för att bara vara ett 

oändligt antal händelser, årtal och personer staplade på varandra gör vårt historiemedvetande att vi 

ser röda linjer och mönster i historien. Genom historiemedvetande framstår historiska händelser 

och förändringar som nödvändiga. (Thorp 2013, s. 105) 

 

 

Vi tolkar även att något centralt för begreppet historiemedvetande är att vi både är 

historieskapade och historieskapande. Vi anser likt Thorp (2013) som i sin tur hänvisar till 

Jeismann att man sammanfattningsvis kan säga att historiemedvetande är ett viktigt begrepp 

därför att historiemedvetande är en grundläggande del i en individs identitet. Det är också en 

del i förståelsen av oss själva och vår omvärld. En vanlig uppfattning bland svenska 

historiedidaktiker, som även vi delar, är att alla individer har ett historiemedvetande oavsett 

om de är medvetna om det eller inte (Thorp 2013, s. 107).    
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4.7 Etik 

Eftersom vår studie är en läromedelsanalys ställs inga specifika krav på etisk prövning vilket 

tidigare konstaterats av Aldrin och Aldrin (2018, s. 27). 

5. NÄRANALYS AV DE ENSKILDA LÄROMEDLEN 
Till att börja med utvärderar vi samtliga läromedel utifrån våra frågeställningar.  Därefter 

utför vi en jämförande och sammanfattande analys av läromedlen. Analysen avslutas med en 

diskussion.  

5.1 LM1: PULS Historia Grundbok 

I läromedel 1 omfattar kapitlet om Gustav Vasa 11 sidor.  

5.1.1 Krönika eller skröna? 

Boken förklarar redan på andra sidan av kapitlet att en av de viktigaste källorna till kunskaper 

om Gustav Vasa länge varit Peder Svarts krönika. Det förklaras att mycket i krönikan är 

påhittat för att visa att Gustav Vasa var en modig hjälte. Historiker måste jämföra olika källor 

för att få reda på sanningen om Gustav Vasa. Man måste kunna skilja på historia och historier 

(LM1, s. 115). När Gustav Vasa blivit gammal berättade han för Peder Svart hur det gått till 

när han befriade svenskarna från danskarna, det Peder Svart skrev ner blev boken Gustav 

Vasas krönika. Anmärkningsvärt är att Peder Svarts namn i denna bok skrivs som Peder Swart 

med w i stället för v. 

 

Gustav Vasas äventyr i Dalarna har ett eget kapitel bestående av två sidor. Äventyren som 

skildras har rubrikerna: Förrädaren på Ornäs; En smäll i baken samt På flykt i ett hölass. 

Före dessa äventyr finns en inledning med en bakgrund som beskriver hur den danske kungen 

gör allt för att fånga Gustav Vasa som flytt till Dalarna. Efter de tre berättelserna finns en 

kursiv text i mindre storlek där det står att den första historien är fritt återberättad från Peder 

Svarts krönika och de andra två är exempel på hjältesagor (LM1, ss. 116–117).   

5.1.2 Arvrike 

I den här boken står det ingenting om att Gustav Vasa gjorde Sverige till ett arvrike. 

5.1.3 Gustav Vasas betydelse för reformationen 

Avsnittet om Kungen och kyrkan sträcker sig över två sidor och har underrubrikerna Kyrkan 

var rik!; Kungen blev kyrkans chef samt Den nya kristna läran. I texten kan man läsa att 

Sverige var mycket fattigt efter krigen mot Danmark och att Gustav Vasa ville bygga upp ett 

riktigt försvar med borgar och egna krigsskepp. Dessutom behövde skulden till Lübeck 

betalas tillbaka. Kungen visste att kyrkan var rik och han tvingade biskoparna och klostren att 

lämna ifrån sig sina rikedomar. Kloster stängdes och gårdarna delades ut till adelsmän. De 

biskopar som inte lydde Gustav Vasa avsattes (LM1, s. 120). Gustav Vasa ansåg att det skulle 

vara lättare att styra folket om det var han som hade makt över kyrkan och bestämde att 

kyrkan skulle vara svensk och att kungen, inte påven, skulle vara kyrkans högste ledare. 

Gustav Vasa såg till att bibeln översattes till svenska och att även mässan hölls på svenska, 

istället för latin. Den svenska kyrkan övergick från den katolska läran till den lutherska (LM1, 

s. 121). Även om det inte står förklarat i texten så kan detta naturligtvis kopplas till nutiden 

och att vi fortfarande har den här kyrkan i Sverige. 
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5.1.4 Sveriges nationaldag 

Under rubriken Sverige befriat kan man läsa att Gustav Vasa, vid ett möte i Vadstena där flera 

stormän deltog, år 1521 valdes till riksföreståndare (LM1, s. 119). Datumet 6 juni eller 

nationaldagen nämns inte i texten. 

5.1.5 Vasaloppet 

Under rubriken Gustav Vasa-Sveriges kung kan man läsa om hur Gustav Vasa tog sig till 

Dalarna när han flytt från danskt fängelse och att han där samlade bönderna till ett uppror. 

Eftersom han inte fick med sig bönderna fortsatte han sin flykt, men bönderna ångrade sig och 

några skidade därför efter honom ända till Sälen där de hittade Gustav Vasa och bad honom 

följa med tillbaka igen. Hundratals bönder från hela Dalarna samlades sedan i Mora där 

Gustav Vasa valdes till ledare för upproret mot danskarna (LM1, s. 118). 

 

Det finns en bild som visar Vasaloppets sträckning samt en bild som visar Vasaloppets 

målfålla. Bildtexten beskriver Vasaloppet som en av världens största idrottstävlingar och 

berättar att Gustav Vasa inte använde skidor utan en sorts snöskor (LM1, s. 119). 

5.1.6 Tidsdimensioner 

På första sidan av kapitlet Vasatiden finns en bild på en tidslinje i form av en tvådimensionell 

pil där åren 1523–1611 är grönmarkerade, tiden då Gustav Vasa och hans söner var kungar i 

Sverige. Resten av tidslinjen är tom (LM1, s. 114), vilket är anmärkningsvärt, för vad säger en 

tom tidslinje? 

 

I läromedelstexten står det att det under Gustav Vasas tid föddes ett nytt självständigt Sverige 

och därför kallas han ibland för vår landsfader (LM1, s. 123). Övrigt som kan kopplas till 

tidsdimensionerna dåtid, nutid och framtid är att Gustav Vasa när han dog hunnit göra allt han 

tyckte var viktigt. Han hade skapat fred och ordning, försvaret var starkt, den katolska 

kyrkans makt var krossad och kyrkans rikedomar hade fyllt på den svenska statskassan (LM1, 

s. 123). 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det redan i början av kapitlet om Gustav Vasa ges en 

förklaring att mycket i Peder Svarts krönika är påhittat till Gustav Vasas fördel. Detta kan ses 

som positivt då eleverna får kunskap om att allt som sägs om Gustav Vasa inte nödvändigtvis 

är sant. Vidare står det att man måste skilja på historia och historier. Trovärdigheten kastas 

dock omkull lite då det står att berättelsen med rubriken förrädaren på Ornäs är fritt 

återberättad från Peder Svarts krönika, vilket till viss del är sant då Gustav Vasa enligt 

krönikan kom till Arent Perssons gård där han gömde sig. Arent som ville ställa sig in hos 

kung Kristian beslöt sig för att överlämna Gustav Vasa till kungen, men hans hustru hade 

fattat misstankar mot sin man och rådde Gustav Vasa till att ge sig iväg (Larsson 2018, ss. 59–

60). Denna del stämmer således ganska väl överens med berättelsen i boken även om det där 

står att Arents motiv att förråda Gustav Vasa var pengar, inte att ställa sig in hos kung 

Kristian. Det som däremot inte stämmer är att Arents hustru Barbro skulle ha firat ner Gustav 

Vasa genom ett dass för att rädda honom. Detta är enligt Larsson (2018, s. 61) ett sentida 

tillägg till historien. 

 

Övriga anmärkningsvärda detaljer i texten är att det saknas fakta kring Gustav Vasas 

betydelse för arvriket och Sveriges nationaldag. Varken arvrike eller nationaldagen nämns alls 

i texten. Angående Vasaloppet står det ingenting i texten om att Gustav Vasa skulle ha tagit 

sig fram på skidor. En faktaruta gör gällande att han troligtvis använde sig av snöskor. 

Tidslinjen är anmärkningsvärt intetsägande. 
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5.2 LM2: PULS Historia Grundbok, Från vikingarna till Gustav III 

I läromedel 2 omfattar kapitlet om Gustav Vasa 11 sidor.  

5.2.1 Krönika eller skröna? 

Redan på första sidan finns ett stycke som heter Kan man lita på historieskrivare? Där står 

det skrivet att Gustav Vasa lät biskopen Peder Svart anteckna berättelser om frihetskriget mot 

danskarna, vilket resulterade i en bok som heter Gustavs krönika. Det står även att forskarna 

idag har kommit fram till att en hel del av kungens historier är lögn för att han ville skryta och 

framhäva hur duktig han varit. Mycket av det som står i Gustav Vasas krönika kan vara sant 

men för att verkligen kunna skilja på historia och historier måste man jämföra med andra 

källor. På nästa uppslag (LM2 ss. 108–109) presenteras tre historier om Gustav Vasas äventyr 

i Dalarna: Förrädaren på Ornäs; Gustav får en smäll i baken samt På flykt i ett hölass. 

Förrädaren på Ornäs är fritt återberättad från Gustav Vasas krönika, medan de två senare, 

Gustav får en smäll i baken och På flykt i ett hölass är från senare tid och exempel på 

hjältesagor som ofta uppstår kring kända personer, det vill säga skrönor. 

5.2.2 Arvrike 

På första sidan till kapitlet om Gustav Vasa nämns att Sverige blev ett arvrike, Svenskarna 

väljer inte längre sin kung. Sverige blir ett arvrike, det betyder att kungamakten går i arv, 

vanligtvis från far till son (LM2 s. 106). Utöver detta står det ingenting om arvrike i kapitlet. 

5.2.3 Gustav Vasas del i reformationen 

Avsnittet om kyrkan har fått en hel sida i detta läromedel där texten är indelad i fyra stycken 

med rubrikerna; Men nu ska alla skulder betalas!; Kyrkan plundras; Vi får en statskyrka samt 

Den nya kristna läran (LM2 s. 111). Tillsammans behandlar dessa stycken hur kungen blir 

kyrkans högste chef istället för påven och hur kyrkan plundrades för att Gustav Vasa behövde 

pengar till att betala skulder till Lübeck med. Gustav Vasa ansåg att det var lättare att styra 

över folket om han hade makt över kyrkan och stöttade därför reformationen genom att bland 

annat se till att få bibeln översatt från latin till svenska. Gustav Vasa såg till att krossa den 

katolska kyrkans makt i Sverige. 

5.2.4 Sveriges nationaldag 

6 juni nämns flyktigt genom informationen att det var det datumet år 1523 i Strängnäs som 

Gustav Vasa blev vald till Sveriges Kung (LM2 s. 110). 

5.2.5 Vasaloppet 

Om Vasaloppet har läromedelsförfattarna skrivit att det är ett skidlopp som vi påminns om 

varje år, men att Gustav Vasa egentligen inte hade skidor på sig utan ett slags snöskor när han 

tog sig fram denna sträcka. (LM2 s. 110). 

5.2.6 Tidsdimensioner 

På första sidan i kapitlet om Gustav Vasa presenteras en tidslinje. På sidan 113 (LM2), står 

det att ett nytt Sverige föddes under Gustav Vasas tid och att han därför brukar kallas 

landsfadern Gustav Vasa. 

 

Sammanfattningsvis är många relevanta delar utifrån ett tidsperspektiv vaga. Då tänker vi 

främst på att det inte finns några kopplingar mellan tidsperspektiven dåtid, nutid och framtid. 
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5.3 LM3: Eko. Historia. 2, En ny tid - Vasatiden. 

I läromedel 3 omfattar kapitlet om Gustav Vasa 32 sidor.  

5.3.1 Krönika eller skröna? 

Boken tar upp hela fyra sidor om Gustav Vasas äventyr i Dalarna. Berättelser som står skrivna 

är: Hos Anders Persson i Rankhyttan; Hos Arent Persson i Ornäs; Hos Sven Älfsson i Isala 

samt Flykten mot Norge (LM3, ss. 32–35). Efter dessa fyra berättelser kommer en sida med 

rubriken, Sanning och saga om Gustav Vasas äventyr i Dalarna. Här står det skrivet att 

många av Gustav Vasas äventyr i Dalarna är påhittade och att det ofta är skrönor och 

berättelser som blir mer spännande för varje gång de berättas. 

 

Stycket efter beskriver att Gustav Vasa hade sin egen historieskrivare som skrev ner 

äventyren redan under tiden när Gustav Vasa levde. Historieskrivaren hette Peder Svart och 

han fick inte alltid berätta historien som den var eftersom Gustav Vasa ville framstå som en 

hjälte. Därför fick Peder Svart bara skriva sådant som var till Gustav Vasas fördel. Peder 

Svarts berättelser är inga pålitliga historiska källor (LM3, s. 36). En rubrik på sidan 45 lyder 

Förlorarnas historia. Där står det att Gustav Vasa genom Peder Svart blev omtalad som 

hjälte, vilket är en bild som fortfarande finns kvar i många historieböcker (LM3, s. 45). 

5.3.2 Arvrike 

I kapitlet Gustav Vasa och nya tiden i Sverige finns en underrubrik som heter Sverige blir ett 

arvrike. Här står det förklarat att Sverige under medeltiden varit ett valrike där stormännen 

valt vilken kung de velat ha och trott sig ha nytta utav. Att stormännen kunde störta Gustav 

Vasa från tronen störde honom eftersom han då var beroende av stödet från dessa stormän. 

När Gustav Vasas makt stärktes efter uppror och oro vågade han år 1544 föreslå inför 

riksdagen att Sverige skulle bli ett arvrike, tronen skulle ärvas av den äldste sonen i 

kungafamiljen (LM3, s. 50). 

5.3.3 Gustav Vasas betydelse för reformationen 

I den här boken har Gustav Vasa och kyrkan fått nästan 4 sidor där rubrikerna heter: Kyrkan 

är rik, tänkte Gustav Vasa; Olaus Petri och Laurentius Andreae; Västerås riksdag 1527-

reformationsriksdagen; Plundringen av kyrkorna samt Förlorarnas historia. I tillägg finns det 

en faktaruta med rubriken, Detta bestämdes vid Västerås riksdag 1527. Dessa sidor visar 

Gustav Vasas del av reformationen. Eleverna kan läsa om hur Gustav Vasa som egentligen 

inte var intresserad av kyrkliga frågor plötsligt fick ett stort intresse av att förändra kyrkan. 

Gustav Vasa var egentligen inte intresserad av Luther och vad protestanterna hade att säga 

utan han utnyttjade Luthers lära för att komma åt kyrkans rikedomar. Gustav Vasa bestämde 

att han själv skulle vara kyrkans överhuvud istället för påven. Gustav Vasa brukar därför 

benämnas som Sveriges första protestantiske kung. För att kunna fullfölja sina planer visste 

Gustav Vasa att han behövde riksdagens stöd och kallade därför riksdagen till möte i Västerås 

år 1527. När alla var samlade berättade Gustav Vasa om hur fattigt och eländigt det var i 

Sverige och hur rik kyrkan var. När Gustav Vasa fått riksdagens stöd skickade han ut fogdar 

för att ta ifrån kyrkorna deras överflöd. Han tog inte bara gårdar och gods utan även silver och 

tavlor som han förde till sin skattkammare. Nästan alla kloster förstördes, men inte alla på en 

gång då svenskarna hade stor nytta av klostren, bland annat i form av skolor, sjukhus och 

bibliotek. Det som medeltida katolska kyrkan byggt upp under många hundra år förstörde 

Gustav Vasa på enbart några årtionden (LM3, ss. 44–45). Kyrkan lämnade ifrån sig ca 17 000 
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gårdar och Gustav Vasa fick själv flera av gårdarna. Ingen kung har lämnat efter sig en så stor 

förmögenhet som Gustav Vasa (LM3, s. 45). 

 

I den här boken är det inte Gustav Vasa som låter översätta bibeln utan det var Olaus Petri och 

Laurentius som ville att människor själva skulle kunna läsa Bibeln (LM3 s. 42). 

5.3.4 Sveriges nationaldag 

Den 6 juni 1523 samlades upprorsledare och rådet i Strängnäs för att diskutera hur den sista 

striden skulle föras mot danskarna och Gustav Vasa blev vald till Sveriges kung (LM3, s. 40). 

 

I uppgifterna som hör till det övergripande kapitlet Gustav Vasa och nya tiden i Sverige 

uppmanas eleverna till att ta reda på vilket datum det är Sveriges nationaldag. Vidare står det 

att nationaldagen firas till minne av två historiska händelser där den ena är förknippad med 

Gustav Vasa. Eleverna ska ta reda på vilken händelse det är (LM3, s. 55). I boken finns dock 

ingen tydlig redogörelse för varför vi firar nationaldagen. Om inte eleverna uppmanas att göra 

uppgifterna, eller läser dessa sidor på egen hand, kommer de att missa 

nationaldagskopplingen helt. 

5.3.5 Vasaloppet 

I berättelsen som heter Flykten mot Norge står det att Gustav Vasa hittade ett par skidor och 

på dom skidade han iväg mot Norge (LM3, s. 35). Kapitlet avslutas med två sidor som består 

av uppgifter för eleverna, en av dessa uppgifter handlar om Vasaloppet. Eleverna uppmanas i 

uppgiften att ta reda på fakta om Vasaloppet som exempelvis; loppets längd, när den första 

tävlingen genomfördes, när och var Vasaloppet hålls, samt hur många åkare som brukar delta 

(LM3, s. 38). Det förklaras även att Gustav Vasa tog sig från Mora till Sälen på snöskor och 

inte skidor. Här uppmanas eleverna ta reda på vad snöskor är för något (LM3, s. 38).  

 

Återigen framkommer nya fakta först i uppgiftsdelen. Först har eleverna fått läsa om hur 

Gustav Vasa hittar ett par skidor och skidar iväg. Läser de sedan inte uppgiftsdelen så missar 

de helt den fakta som visar att han inte alls åkte på några skidor. 

5.3.6 Tidsdimensioner 

Kapitlet saknar tidslinje. Det finns vissa delar i boken som indikerar ett innehåll som kan 

verka betydande för elevernas historiemedvetande då eleverna kan koppla innehållet till nutid. 

Det finns exempel där texten lyder, än idag, idag eller vi brukar säga att, som kan användas 

för att utveckla elevernas historiemedvetande genom att de kopplar dåtid till nutid och 

framtid. Ett konkret exempel på text som går att koppla till nutid är; Än idag menar många att  

Gustav Vasa var en av de skickligaste regenterna i vår historia (LM3, s. 52). 

 

I kapitlet Gustav Vasa och nya tiden i Sverige finns en tydlig dåtidsdimension presenterad då 

det i texten står, när vi börjar historien är Sverige ett katolskt land där vi dyrkar helgon och 

det finns många kloster. Större delen av Finland tillhör Sverige och det bor ca 700 000 

människor, de flesta på landet, i Sverige. Vidare står det att Sverige, Danmark och Norge är i 

union och att Norge tillhör Danmark. Unionskungen är dansk och heter Kristian II (LM3, s. 

39). När Gustav Vasa besegrade danskarna upphörde unionen mellan de nordiska länderna. 

Nu var Sverige fritt från Danmark och man kan säga att med Gustav Vasa börjar en ny tid i 

Sveriges historia (LM3, s. 41). 

 

Sammanfattningsvis kan nämnas att detta läromedel behandlar Gustav Vasa på nästan 

tredubbelt så många sidor som de övriga läromedlen vi har undersökt. Boken är upplagd så att 
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skrönorna kommer före informationen om att de texterna kanske inte är sanna. Att den 

informationen kommer efteråt gör att eleverna inte har några förkunskaper om att vissa 

berättelser om Gustav Vasa kan vara osanna vilket innebär att eleverna först kommer att läsa 

berättelserna om Gustav Vasas äventyr i Dalarna som sanningar. I den här boken presenteras 

mycket fakta först i uppgiftsdelen efter huvudkapitlen. För att då få till sig alla kunskaper 

krävs det att eleverna gör uppgifterna och inte bara läser den löpande texten. Då avsnittet om 

Gustav Vasa är så stort är det extra anmärkningsvärt att det inte finns någon tidslinje. 

5.4 LM4: Utkik Historia 4–6 

I läromedel 4 omfattar kapitlet om Gustav Vasa 11 sidor.  

5.4.1 Krönika eller skröna? 

I boken står det att det är viktigt att känna till att Gustav Vasa anlitade en egen 

historieskrivare, Peder Svart, som skrev ner vad han återberättade om sina äventyr (LM4, s. 

83). Det står även att det är svårt att veta vad som är sanning och vad som är saga av Gustav 

Vasas berättelser. Eftersom Gustav Vasa gärna ville framstå som en duktig och omtyckt kung 

lät han bara Peder Svart skriva ner det som han själv tyckte lät bra och därför kan vi inte lita 

på det som står i Peder Svarts historieböcker (LM4 s. 83).  Däremot står det att man med 

säkerhet vet att Gustav Vasa flydde från fångenskap i Danmark och tog sig till Lübeck. Det 

stämmer också att han tog sig genom Sverige upp till Dalarna och med dalkarlarnas hjälp 

startade upproret mot kung Kristian. 

 

LM4 skriver inte om de kända berättelserna som handlar om Gustav Vasas äventyr i Dalarna 

utan nämner istället att de finns men att det är svårt att avgöra vad som är 

sant och inte. Om skrönor står det såhär:  
 

Ända sedan den här tiden har människor berättat för varandra om Gustav Vasas äventyr. När en 

historia berättas gång på gång, ändras den ofta. Det blir svårt att skilja på vad som är sanning och 

vad som är saga. Så har det blivit med 

Gustav Vasas äventyr. (LM4 s. 83) 

5.4.2 Arvrike 

Redan på första sidan i kapitlet står arvrike med som ett viktigt begrepp. Detta begrepp 

beskrivs sedan mer detaljerat på sidan 91, där det förklaras att Sverige var ett valrike när 

Gustav Vasa blev vald till kung. När Gustav Vasa blev äldre började han fundera på om det 

egentligen var så bra att ha kungaval eftersom han själv hade flera söner som han önskade 

skulle bli kung efter honom. Därför bestämde Gustav Vasa på en riksdag i Västerås år 1544 

att kungakronan skulle ärvas och Sverige blev då ett arvrike. Från det att Gustav Vasa blev 

kung 1523 var släktingar till honom regenter i vårt land i över 130 år. Längst ner på sidan 

(LM4 s. 93) står diskussionsfrågor tänkta att använda i klassrummet: Varför var det bara 

söner som valdes till kung? och Kan en kvinna bli regent i Sverige idag? 

5.4.3 Gustav Vasas betydelse för reformationen 

Kyrkan har ett helt uppslag (LM4 ss. 86–87) där eleverna kan läsa om hur Gustav Vasa 

stödjer reformationen, inte för att han egentligen var religiöst intresserad utan för att han var 

intresserad av kyrkans rikedomar. Hans avsikt var att betala Sveriges statsskuld till Lübeck 

med kyrkans pengar, vilket han också gjorde. Gustav Vasa såg till att påven inte längre 

bestämde över kyrkan utan att kungen, alltså han själv gjorde det. Kyrkans språk blev nu 

svenska istället för som tidigare, latin. En bibel översattes till svenska år 1541 och kallades 

Gustav Vasas bibel. Gustav Vasa brukar kallas för Sveriges förste protestantiske kung trots att 
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han inte var speciellt intresserad av vad Luther och protestanterna hade att säga. Däremot 

utnyttjade han Luthers lära för att själv skaffa sig mer makt. Diskussionsfrågor till kapitlet 

är: Vilka konsekvenser fick reformationsriksdagen för kyrkan? Samt Välj ut en av dem som 

den viktigaste konsekvensen. Motivera varför (LM4 s. 87). 

5.4.4 Sveriges nationaldag 

Gustav Vasa valdes till Sveriges kung på en riksdag i Strängnäs den 6 juni år 1523 (LM4 s. 

84). Faktatexten åtföljs av diskussionsfrågor, vilka följer som en röd tråd genom 

hela läromedlet. Frågor kopplat till nationaldagen: Vilket datum är Sveriges nationaldag? 

Samt Varför tror du? 

5.4.5 Vasaloppet 

Vasaloppet behandlas genom diskussionsfrågan; Hur blir vi än idag påminda om berättelsen 

om Gustav Vasas skidfärd mot Norge? (LM4 s. 83). 

5.4.6 Tidsdimensioner 

Tidsperspektiven är tydliga genom hela kapitlet. Ett flertal tidslinjer finns presenterade och 

redan på första sidan finns en tidslinje illustrerad. En mer detaljerad tidslinje över Gustav 

Vasa och hans söner finns på sidan 85 (LM4) som följs av två diskussionsfrågor som 

inkluderar olika tidsdimensioner: Vilka konsekvenser fick belägringen av Stockholm för 

invånarna? och Hade en belägring av en stad idag fått samma konsekvenser, tror du? En ny 

detaljerad tidslinje presenteras på sidan 86 (LM4) där reformationsdagen; klockupproret; 

Dackefejden; Arvrike; Nordiska sjuårskriget samt Linköpings blodbad är inkluderade. 

 

Sammanfattningsvis serverar detta läromedel mycket till läraren. De genomgående 

diskussionsfrågorna får eleverna att tänka till och läromedlet har ett tydligt tidsperspektiv som 

även det är genomgående i hela kapitlet. 

5.5 Jämförelse mellan läromedlen  

I de analyserade läromedelstexterna framkommer både likheter och skillnader, både kring vad 

som skrivs om Gustav Vasa och hur central roll det utvalda området har. I exempelvis LM1 

står det om hur Gustav Vasa flydde från Danmark till Dalarna. Därifrån fortsatte han sin flykt 

och hann till Sälen. LM1 menar att Vasaloppet idag är en av världens största idrottstävlingar, 

men att Gustav Vasa egentligen inte använde skidor utan en sorts snöskor. Även i LM2 och i 

LM3 står det att Gustav Vasa använde sig av snöskor och inte skidor som många tror. I LM3 

framkommer detta dock först i en uppgiftsdel efter kapitlet om Gustav Vasa. I kapiteltexten 

för LM3 står det att han skidade mot Norge. I LM2 skrivs det att Vasaloppet är ett skidlopp 

som vi påminns om varje år, vilket kan liknas vid LM4:s diskussionsfråga: Hur blir vi än idag 

påminda om berättelsen om Gustav Vasas skidfärd mot Norge? 

 

I LM1 och LM2 finns nästintill en identisk text som beskriver att det under Gustav Vasas tid 

föddes ett nytt självständigt Sverige vilket gör att Gustav Vasa ibland kallas för landsfadern. 

På första sidan i LM1 finns en tidslinje men endast där åren 1523–1611 är utskrivna, resten av 

tidslinjen är tom på årtal, den är endast som en grön pil. I LM2 finns det också en tidslinje 

illustrerad på första sidan men det är en mer traditionell tidslinje som visar årtal både före och 

efter Gustav Vasas tid. LM4 har genomgående ett väldigt tydligt tidsperspektiv i hela kapitlet. 

Tidslinjer finns redan på första sidan, sedan tillkommer en tidslinje över Gustav Vasa och 

hans söner och senare tillkommer ytterligare en detaljerad tidslinje där reformationsdagen; 

klockupproret; Dackefejden; Arvrike; Nordiska sjuårskriget samt Linköpings blodbad är 

utmärkta. Däremot saknas tidslinjer helt i LM3. 
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Det är en stor variation mellan samtliga läromedel över hur stor del Gustav Vasas betydelse 

för reformationen får, allt ifrån en sida till fyra sidor. Alla fyra läromedlen skriver om att 

Gustav Vasa gjorde så att kungen, dvs han själv, blev kyrkans överhuvud istället för påven. I 

LM3 och LM4 benämner man honom till och med som Sveriges förste protestantiske kung. 

LM1 och LM2 påpekar att Gustav Vasa genom att skaffa sig makt över kyrkan fann ett sätt att 

kunna styra folket. Samtliga läromedel nämner på olika sätt att Gustav Vasa ville åt kyrkans 

rikedomar. LM1, LM2 och LM4 berättar att Gustav Vasa ville ha pengarna för att betala 

tillbaka Sveriges statsskuld till Lübeck. LM3 nämner inte att pengarna ska till Lübeck men tar 

däremot upp att Gustav Vasa egentligen inte var religiös, vilket även nämns i LM4. I LM1, 

LM2 och LM4 står det att det var Gustav Vasa som översatte bibeln till svenska och att det 

var han som införde att svenskan blev kyrkans officiella språk i Sverige. LM3 skiljer sig från 

de övriga då det står att det var Olaus Petri (1493–1552) och Laurentius (1470–1552) som 

översatte bibeln till svenska, inte Gustav Vasa. Något som endast tas upp i LM3 är att Gustav 

Vasa lät förstöra en hel del kloster. Denna information hittas inte i något av de andra 

analyserade läromedlen.  

 

Samtliga läromedel skriver om Peder Svarts krönika som Gustav Vasa lät uppföra. LM1 och 

LM3 skriver att anledningen till krönikan var att Gustav Vasa ville framstå som en hjälte, 

medan LM2 och LM4 menar att Gustav Vasa genom krönikan ville framstå som duktig. LM1-

LM3 skriver alla om Gustav Vasas äventyr i Dalarna. Tre av dessa historier handlar om 

samma äventyr i alla tre böcker medan LM3 även skriver om en extra berättelse som de andra 

två inte har med. LM4 skiljer sig från de andra då författaren valt att inte återberätta 

berättelserna om äventyren i Dalarna men ändå nämner att de finns, men att det är svårt att 

veta vad som är sant och inte. LM3 skiljer sig från de övriga läromedlen då information om 

Peder Svarts krönika och vad som kan vara sant eller inte står skrivet först efter berättelserna 

om Gustav Vasas äventyr i Dalarna. LM1 och LM2 har valt att ge information om sanning 

och saga redan före berättelserna. Både LM1 och LM2 skriver att olika källor måste jämföras 

med varandra för att kunna få reda på sanningen. 

 

Angående att Gustav Vasa gjorde Sverige till ett arvrike skiljer sig läromedlen åt genom att 

det i LM1 inte står någonting alls om arvrike medan det i LM3 finns ett helt stycke med en 

egen underrubrik som behandlar Gustav Vasa och arvriket. LM 2 och LM 4 skriver redan på 

första sidan till kapitlet om Gustav Vasa att Sverige blir ett arvrike. LM4 återkommer dock till 

begreppet senare i kapitlet, vilket inte LM2 gör. Både LM3 och LM4 förklarar vad ett valrike 

är och varför Gustav Vasa ville ändra det till ett arvrike. 

 

Samtliga läromedel varierar i hur de behandlar Gustav Vasas betydelse för Sveriges 

nationaldag den 6 juni. LM1 nämner inte datumet 6 juni alls och LM2 nämner datumet 

flyktigt. I LM3 behöver eleverna utföra uppgifter som hör till kapitlet för att få kunskaper om 

Gustav Vasas betydelse för nationaldagen, men det finns ingen tydlig redogörelse för varför 

vi firar den dagen. LM4 använder sig också av uppgifter där eleverna uppmanas att ta reda på 

vilket datum som är Sveriges nationaldag och varför. Skillnaden mellan LM3-4 är att LM3 

inte ger någon tydlig redogörelse för varför vi firar nationaldagen, medan diskussionsfrågorna 

i LM4 föregås av information att Gustav Vasa valdes till kung just det datumet år 1523. 

6. DISKUSSION 
Syftet med denna studie är att undersöka hur ett historiemedvetande förmedlas i fyra vanligt 

förekommande läromedel i historia för årskurs 4-6 genom en djupanalys av kapitel med 

Gustav Vasa. Här följer en diskussion kring vilka möjligheter de studerade läromedlen har för 
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att kunna aktivera och utveckla elevernas historiemedvetande. Vi diskuterar även hur ett 

historiemedvetande förmedlas i relation till sakuppgifter och på vilket sätt Gustav Vasas 

betydelse konkretiseras i läromedlen. Slutligen diskuterar vi även i vilken utsträckning de 

olika tidsdimensionerna lyfts fram i läromedelstexterna.  

 

I de analyserade läromedlen är de övergripande förutsättningarna varierande. Genom vår 

undersökning om historiemedvetande har det framkommit att LM1-3 har mycket gemensamt 

och en liknande struktur, medan LM4 skiljer sig markant från de övriga. Genom den 

värderande analysen har vi undersökt läromedelstexternas faktakorrekthet i sakfrågor, som 

exempelvis huruvida texterna utgår från krönika eller skröna om Gustav Vasa?  Anledningen 

till att vi valt att undersöka detta är att händelser om Gustav Vasa ofta är skrivna antingen 

utifrån Peder Svarts krönika eller utifrån skrönor. Vi anser att det är viktigt att eleverna får 

reda på att allt som skrivs om Gustav Vasa inte är sant. I LM1-3 finns de klassiska skrönorna 

om Gustav Vasas äventyr i Dalarna presenterade. Egentligen anser vi att det kan vara givande 

att ha med skrönor ur ett källkritiskt perspektiv i historieundervisningen, men om eleverna ska 

läsa skrönorna om Gustav Vasa så är det väsentligt att syftet med detta framgår tydligt. Syftet 

blir då att få kunskaper om källkritik. Vi har bland annat utgått ifrån Olle Larssons bok 

Gustav Vasa: en furste bland furstar, skriven 2018 när vi analyserat korrektheten i 

läromedelstexterna och kommit fram till att skrönorna framställs på ett liknande sätt i LM1-3 

även om LM1 avviker från de övriga två då de blandar skröna och krönika i en av 

berättelserna. Återigen skiljer sig LM4 från de övriga läromedelstexterna genom att inte 

presentera några skrönor alls. Eftersom att LM4 inte presenterar några skrönor om Gustav 

Vasa kan läromedelstextens faktakorrekthet inte ifrågasättas i det avseendet.  

 

När vi sedan analyserade hur Gustav Vasas betydelse konkretiseras i läromedlen gällande 

arvrike, reformationen, Vasaloppet och Sveriges nationaldag fann vi istället att LM1 utmärkte 

sig men då genom att sakna information om både nationaldagen och Gustav Vasas del i 

införandet av ett arvrike. Detta är delar vi valt ut att titta närmare på just för att vi uppfattar 

dem som konkreta händelser som eleverna kan relatera till i ett tidsperspektiv. Framförallt för 

att Sverige fortfarande är ett arvrike och 6 juni är Sveriges nationaldag, men även för att 

reformationen som Gustav Vasa var delaktig i, gjorde att Sverige gick från ett katolskt land 

till ett protestantiskt land. Eftersom Svenska kyrkan i sin nuvarande form finns på grund av 

reformationen är det lätt att relatera till och koppla samman de tre tidsdimensionerna dåtid, 

nutid och framtid vilket i sin tur kan leda till ett utvecklat historiemedvetande. Även om 

Gustav Vasa inte åkte några skidor är Vasaloppet, med sin långa tradition i Sverige en bra 

utgångspunkt för diskussioner som leder till ett utvecklat historiemedvetande.  

 

Generellt är mängden fakta om de konkreta händelserna vi valt ut varierande i alla våra 

analyserade läromedel. Vårt fokus har legat på om dessa konkreta fakta kan kopplas till nutid 

och framtid. Är texten tillräckligt konkret för att eleverna ska förstå varför 

läromedelsförfattarna valt att förmedla denna text?  

 

I LM2 och LM4 så presenteras och konkretiseras Gustav Vasas del i att Sverige blev ett 

arvrike redan på första sidan i kapitlen. En skillnad mellan dessa två läromedel som vi noterat 

under vår analys är att LM4 återkommer senare i kapitlet till begreppet arvrike, något som 

LM2 inte gör.  LM3 presenterar arvrike i ett helt eget stycke med egen underrubrik. LM4 och 

till viss del LM3 ger förklaringar till vad ett arvrike är och varför Gustav Vasa valde att göra 

Sverige till ett arvrike.  
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LM4 leder eleverna in på frågan varför vi firar nationaldagen och här är skillnaden på vad 

eleverna skulle kunna ta till sig för kunskaper av läromedlen stor. I LM4 finns informationen 

att Gustav Vasa valdes till Sveriges kung den 6 juni år 1523 presenterad, sedan följer 

diskussionsfrågor till detta. I LM3 finns diskussionsfrågor om nationaldagen men de finns 

först efter kapitlet om Gustav Vasa, i en egen del. Det saknas också en tydlig redogörelse i 

LM3 om varför vi firar nationaldagen. Vi upplever att LM4 tydligare konkretiserar Gustav 

Vasas betydelse för Sveriges nationaldag av två anledningar, dels för att LM4 beskriver att 

Sveriges nationaldag är just den 6 juni för att Gustav Vasa valdes till kung det datumet dels 

för att det är mer konkret gällande nationaldagen då diskussionsfrågorna kommer i direkt 

anslutning till informationen. LM1-2 har inte lyckats konkretisera Gustav Vasas betydelse ur 

den här aspekten då LM1 inte ens nämner nationaldagen och LM2 nämner det endast flyktigt.  

 

Samtliga läromedel varierar kraftigt gällande hur stor del av kapitlen som tas upp av Gustav 

Vasas del i reformationen. Detta varierar från en sida till fyra sidor och mängden information 

som återges är därför skiftande. Trots denna variation i mängden fakta anser vi att alla 

läromedel har lyckats konkretisera Gustav Vasas betydelse för reformationen. Alla de 

analyserade läromedlen beskriver hur Gustav Vasa gjorde sig själv till kyrkans överhuvud 

istället för påven och hur Gustav Vasa egentligen bara ville åt kyrkans rikedomar. Därför 

anser vi att åtminstone en anledning till Gustav Vasa inblandning i reformationen tydliggörs, 

nämligen makt och pengar. Angående hur Gustav Vasas betydelse konkretiseras gällande alla 

historiska händelser som vi valt att titta på utmärker sig LM4 genom att ha med flest 

förklaringar och uppmaningar till reflektion.  

 

De tidsdimensioner som lyfts fram i läromedlen är varierande från inget tydligt tidsperspektiv 

i LM1-3 till att presentera alla tre tidsdimensionerna i LM4. Vi anser att LM4 utmärker sig för 

att de tre tidsdimensionerna, dåtid, nutid och framtid visar sig på ett tydligt sätt som en röd 

tråd genom hela kapitlet. I motsats till LM1-3 så har LM4 många genomgående 

diskussionsfrågor där eleverna erbjuds koppla samman de tre tidsperspektiven. Ytterligare ett 

sätt som LM4 utmärker sig på är förekomsten av ett flertal tidslinjer, vilket underlättar 

elevernas historiska förståelse. Kontrasten till de övriga analyserade läromedlen är stor då 

tidslinjerna, i de fall de förekommer är mycket undermåliga. LM4 serverar mycket till läraren 

i motsats till LM1-3 där det saknas ett tydligt tidsperspektiv. Detta gör att LM1-3 kräver en 

mer aktiv lärare bakom undervisningen för att eleverna ska få möjlighet att utveckla ett 

historiemedvetande. Exempelvis saknar LM1-2 helt tidsdimensioner i form av 

diskussionsfrågor till kapitlen, medan LM3 har sådana uppgifter som skulle kunna aktivera 

och utveckla historiemedvetande. Dessa uppgifter är dock förlagda till ett stycke som kommer 

efter kapitlet om Gustav Vasa och kräver därför att läraren uppmanar eleverna att göra dessa 

uppgifter. I LM4 är diskussionsfrågorna integrerade i texten. 

 

Eftersom begreppet historiemedvetande har en central roll i kursplanen för historieämnets 

syfte så anser vi det viktigt att läromedlen som används i undervisning också förmedlar detta. 

Att vi valde exemplet med Gustav Vasa för att genomföra vår läromedelsanalys har 

egentligen ingen betydelse utan vi valde honom då vi tycker att han är en intressant historisk 

person. Dessutom ger han läromedlen många möjligheter att integrera ett historiemedvetande 

eftersom kapitlen om Gustav Vasa ofta är uppbyggda runt berättelser. Narrativ är enligt vissa 

forskare en viktig del för att aktivera och utveckla ett historiemedvetande. Genom att göra 

dessa näranalyser av några utvalda läromedel har vi velat undersöka om läromedelstexterna 

ger eleverna möjlighet att aktivera och utveckla ett historiemedvetande. Vi vill med detta 

arbete bidra till att lärare och läromedelsförfattare ska kunna använda vårt arbete för att se hur 

stora skillnader det faktiskt kan vara mellan läromedel. Det gäller även läromedel författade 
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under samma läroplan. Som vi tidigare nämnt har vi i denna studie kommit fram till att det i 

LM1-3 inte förmedlas ett historiemedvetande på ett lika tydligt sätt som i LM4. Våra tankar 

går till om eleverna skulle kunna uppnå ett historiemedvetande genom att läsa läromedlen på 

egen hand och troligtvis skulle de kunna uppnå ett visst mått av historiemedvetande genom att 

läsa LM4 medan LM1-3 kräver vägledning från läraren, som då måste vara kompetent inom 

området. Något som kan ses som en svaghet med vår undersökning är att vi har exkluderat 

lärarhandledningarna. Därför vet vi inte om lärarhandledningarna till LM1-3 guidar lärarna 

till att uppmuntra eleverna att reflektera i ett tidsperspektiv. Dock kräver detta att läraren 

sätter sig in i lärarhandledningen och sedan väljer att strukturera sin undervisning så att det 

utvecklar ett historiemedvetande. Vår studie är begränsad då den endast innehåller 4 stycken 

läromedel. Två av dem delvis skrivna av samma författare, LM1 är skriven av Körner och 

Lindberg medan LM2 är skriven av enbart Körner. 

7. FRAMTIDA FORSKNING 
Det finns ett stort behov av framtida forskning inom området historiemedvetande, framförallt 

för de yngre åldrarna (låg- och mellanstadiet), vilket vi tidigare kommit fram till genom vår 

kunskapsöversikt (Giaré & Maisto 2019, s. 20). Många forskare är överens om att berättande 

är viktigt för att aktivera och utveckla ett historiemedvetande, däremot saknas forskning kring 

vad det är som gör att berättandet är positivt för historiemedvetandet (Thorp 2013, s. 114). 

Ingemansson (2007, s. 100) ger förslag till framtida forskning kring hur texterna som visat sig 

kunna utveckla historiemedvetandet är uppbyggda. Thorp (2013, s. 114) är intresserad av 

framtida forskning som visar hur undervisningen bör se ut för att eleverna ska kunna skapa 

berättelser som är utvecklande för historiemedvetandet. Ytterligare ett förslag till framtida 

forskning som vi själva skulle vilja se är en utvärdering som visar vilka resultat eleverna 

uppnår när de arbetar med olika läromedel. Eftersom begreppet historiemedvetande inte 

används i de engelskspråkiga länderna saknas det mycket forskning kring de yngre elevernas 

historiemedvetande över lag (Rudnert 2010, s. 91).  

 

Genom vårt arbete vill vi lämna ett litet bidrag till det aktuella forskningsläget angående 

begreppet historiemedvetande. Begreppet som visat sig svårdefinierat är ett av huvudsyftena 

med historieundervisningen då eleverna ska få möjlighet att utveckla sitt historiemedvetande. 

Detta innebär att det är viktigt att lärare vet vad begreppet betyder och hur det aktiveras och 

utvecklas. Forskning visar att läroboken är det vanligaste läromedlet inom 

historieundervisningen. Genom vår analys och jämförelse av fyra läroböcker utgivna av två 

välrenommerade läromedelsförlag kan vi visa att det finns läroböcker som har möjlighet att 

hjälpa eleverna att utveckla sitt historiemedvetande genom att de förmedlar alla tre 

tidsperspektiv vilket innebär att eleverna får hjälp att koppla dåtid till nutid och framtid. Vår 

förhoppning med arbetet är att de som läser det börjar reflektera över vilka läroböcker de 

själva använder i sin undervisning och hur de själva, deras kollegor och rektor definierar 

begreppet historiemedvetande. 

 

Avslutningsvis anser vi att det är intressant och positivt att det är det senaste utgivna 

läromedlet (2014), LM4 som utmärker sig genom att tydligt förmedla ett historiemedvetande 

där de tre tidsperspektiven, dåtid, nutid och framtid är sammanlänkade. Detta ger hopp om att 

forskningen går framåt och att läromedelstexterna förnyas och utvecklas för att passa till 

historieundervisningens huvudsyfte, att utveckla elevernas historiemedvetande. 
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Bilaga 1. Mall för analysmodellerna. 
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Är texten konkret nog?   
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Reformationen   
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Har texten rätt perspektiv för målgruppen och läsmålet?   
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