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Sammanfattning/Abstrakt 
 
Syftet med denna uppsats är att analysera hur Gustav Vasa framställts i olika läroböcker under 
tidsperioden 1919- 2000 samt diskutera på vilket sätt de statliga läroplaner som utgivits under 
samma tidsperiod påverkat hur Gustav Vasa skildrats i läroböckerna. För att få svar på dessa 
frågor har vissa specifika delar av såväl läroplanerna som läroböckerna granskats utifrån ett 
antal på förhand fastställda kriterier. De granskningsresultat som framkommit har sedermera 
legat till grund för de slutsatser som utfärdas i uppsatsen. I uppsatsen framkom att de tidigast 
utgivna läroplanerna i huvudsak framhävde att kunskaper i den nationella historien och 
förmedlandet av en sund fosterlandskänsla var historieundervisningens primära fokus, 
alltmedan de senare utgivna läroplanerna i högre grad framhäver vikten av en ökad förståelse 
för andra folk samt vikten av ett breddat historiskt perspektiv. De resultat som framkommer ur 
läroboksanalysen är att det inte finns något stöd för att de tidigast utgivna läroböckerna i 
högre grad än de senare skulle försökt införliva en god fosterlanskänsla och en positiv 
nationell bild i undervisningen. Läroboksanalysen påvisar nämligen att läroböckerna under 
den granskade tidsperioden uppvisar ett tämligen beständigt mönster vad gäller den i 
huvudsak negativa bild som målas upp av Vasa som regent.  
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1. Inledning 
 

Bilden av Gustav (Vasa egen anm.) som den frejdade Frihetshjälten, som den stränge 
Riksbyggaren � Rikshushållaren och den patriarkaliske Landsfadern har egentligen aldrig  
ifrågasatts av tidigare historiker...1 

 
I tidigare svensk historieskrivning har man ensidigt framställt kampen mot Kristian II och hans 
svenska anhang som ett verk av �frihetshjälten Gustav Eriksson�[�] Men detta är en grovt 
förenklad bild.2  

 
 

Citaten ovan är hämtade från Lars-Olof Larssons bok Gustav Vasa- landsfader eller tyrann? I 

denna bok problematiserar och ifrågasätter författaren den, enligt honom, många gånger 

vinklade och ibland även felaktiga bild som reproducerats inom den svenska 

historieskrivningen under århundraden. Larsson menar att bilden av den svenske konungen 

som den modige, handlingskraftige och trygge landsfadern till stor del härstammar från 

kungens egen propaganda alternativt mer sentida historiska rekonstruktioner där historien vid 

flertalet tillfällen troligen har lagts tillrätta för att tjäna kungafamiljens syften. Han menar att 

alltför många forskare på ett okritiskt sätt förlitat sig på och använt de relativt få källor som 

funnits att tillgå utan att i tillräcklig omfattning granska och analysera vilket källkritiskt värde 

den aktuella källan utgör.3 Därigenom har den nationalistiska, kungavänliga och mytbildande 

propagandan successivt växt sig allt starkare och därigenom lyckats utgöra en röd tråd genom 

hela den svenska historieskrivningen.4  

     Gustav Vasa, denna nationalsymbol och än idag aktuella historiska personlighet5, har 

fascinerat mig och säkerligen många andra eftersom det verkar finnas outtömligt med 

spännande historier om hur denne man tog sig fram på skidor över vidsträckta vinterlandskap, 

hur han gömde sig för danskar i hölass, i källare och på den berömda Ornäsgården i Dalarna. 

Larssons bok väcker dock frågor kring huruvida flertalet av dessa uppseendeväckande 

historier kring Gustav Vasa verkligen har ett reellt historiskt värde vad gäller trovärdighet och 

sanningshalt och i vilken mån rojalistisk propaganda förmått prägla historieskrivningen. I 

denna undersökning kommer jag varken bedriva polemik gentemot Larssons forskning och 
                                                        
1 Larsson, Lars-Olof, Gustav Vasa- landsfader eller tyrann? Bokförlaget Prisma. Stockholm 2002, s. 8. 
2 Ibid, s. 61. 
3 Larsson, Lars-Olof (2002) menar att flertalet historieskrivare på ett okritiskt sätt använt sig av starkt 
kungavänligt källmaterial t.ex. krönikor som skrivits av kungens egna krönikeskrivare som ex. Peter Svart, Per 
Brahe och Erik Johansson Tegel,  för vidare läsning se ex.  sid. 8, 36-37, 40, 45-47, 52, 54-55, 60, 132-134, 138, 
156. 
4 Larsson, Lars-Olof 2002, s. 7ff 
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uttalade teser eller okritiskt ta till mig de argument som framkommer i boken. Däremot väckte 

hans kritiska förhållningssätt gentemot det som skrivits om Gustav Vasa i synnerhet och även 

historia i allmänhet frågor hos mig, som blivande lärare, angående hur de svenska 

läroböckerna i historia är och har varit beskaffade vad gäller objektivitet och saklighet ur ett 

historiskt och källkritiskt perspektiv.   

     I såväl historieskrivning som undervisning är det nödvändigt att forskaren alternativt 

läraren gör ett kontinuerligt urval dvs. väljer ut vad som skall behandlas, i vilken utsträckning 

och vad som helt skall utelämnas. Både forskaren och läraren måste i sina verksamheter fatta 

beslut i dessa frågor och vad de väljer är långt ifrån likgiltigt eftersom deras val av innehåll 

och metod/er till stor del kommer att påverka det slutgiltiga resultatet.6 Alltmedan forskaren 

skall göra en kritisk bedömning av �sitt� källmaterial så skall läraren, i enlighet med 

styrdokumenten, bedöma var i utvecklingen varje specifik elev befinner sig och därefter 

utforma en metod som är anpassad till den enskilde elevens förutsättningar och behov.7  

I den kritiska övergången mellan undervisning och inlärning utgör läromedlen viktiga redskap 

för läraren och därför är det, enligt min mening, anmärkningsvärt att endast ytterst sparsamt 

med forskning har riktats gentemot läromedel i allmänhet och läroböcker i synnerhet.8 

Långström påpekar i sin avhandling att läroboken under en lång tid intagit en mycket stark 

ställning i den svenska skolan och han betonar dels att det behövs mer forskning angående 

vilka läromedel som brukas i skolan och dels att det är viktigt att både elever och lärare intar 

ett kritiskt förhållningssätt till det skrivna ordet.9 

     Den svenska staten har visserligen alltsedan 1600- talet, ofta i nära samarbete med kyrkan, 

försökt kontrollera och styra vad olika läromedel skulle innehålla och vilka normer och 

värderingar som förmedlades i dessa. Denna vilja att påverka läromedelsförlagen och 

läroboksförfattarna tog sig uttryck i en granskningsinstitution som under 1900- talet senare 

hälft hetat Statens institut för läromedel (SIL).10 Läromedelsgranskarna som var verksamma 

inom SIL skulle exempelvis kontrollera huruvida läroboksförfattarna varit objektiva när de 

                                                                                                                                                                             
5 I detta fall tänker jag närmast på att Gustav Vasas namn och gestalt har används i olika kommersiella 
reklamfilmer samt att det längsta och mest krävande skidloppet i Sverige härstammar från denna kung, 
Vasaloppet. 
6 Om lärarens roll se, Englund, Tomas, Undervisning som meningserbjudande, och Jank, Werner & Meyer, 
Hilbert, Didaktikens centrala frågor, i Uljens, Michael (red.), Didaktik, Studentlitteratur. Lund 1997, s. 127-128 
och 63-66. 
7 Lpo 94, Läroplan för de obligatoriska skolformerna 1994 (1998), Stockholm: Skolverket, s. 6. 
8 Långström, Sture, Författarröst och Lärobokstradition, Borea Bokförlag. Umeå 1997, s. 22-27 och  
Englund 1997, s. 127-128. 
9 Långström 1997, s. 10-11. 
10 Ibid, s. 191-193  



 3

skrivit de läroböcker som skulle säljas ut till skolor runt om i landet och om innehållet i 

läroböckerna verkligen överensstämde med den aktuella läroplanens mål och riktlinjer.11  

Den statliga granskningen av läroböcker har i varierande grad inverkat på vilka historiska 

perspektiv och �objektiva sanningar� som förmedlats i de svenska skolorna ända fram till år 

1991 då SIL slutligen lades ner. Denna undersökning kommer likt den statliga 

läromedelsgranskningen att inriktas gentemot svenska läroböckers innehåll samt de 

styrdokument som med jämna mellanrum utgivits av staten under 1900-talet. 

 
2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att analysera hur Gustav Vasa framställts i olika läroböcker under 

tidsperioden 1919- 2000 samt diskutera på vilket sätt de statliga läroplaner som utgivits under 

samma tidsperiod påverkat hur Gustav Vasa skildrats i läroböckerna. Mina frågeställningar 

lyder som följer: 

-Kan man urskilja några förändringar i framställningarna av Gustav Vasa och dennes 

gärningar i 1900-talets läroböcker och hur har dessa förändringar i så fall sett ut? 

-Vilka förändringar har läroplanerna genomgått under 1900-talet? 

-I vilken mån har dessa förändringar satt spår i läroböckernas innehåll?  

 

3. Tidigare forskning 

3.1. Källkritik och samhällelig påverkan 

Sture Långström heter en författare som i sin avhandling Författarröst och lärobokstradition 

har undersökt en ofta försummad del av det potentiella forskningsfält som kan kopplas till 

läromedel. Han har genomfört en studie12 som avhandlar hur ett antal läroboksförfattare 

skriver sina läroböcker och i vilken mån deras författarröst, som enligt Långström utgörs av 

bl.a. erfarenheter och politisk hållning, är synlig i deras alster. Den tidsperiod som Långström 

väljer att göra sin läroboksanalys på omfattar åren 1914-1945 och han har valt att begränsa sin 

studie till att enbart behandla gymnasieböcker. Det som Långström kommer fram till i sin 

avhandling är bl.a. att merparten av läroboksförfattarna har sin hemvist i södra Sverige, är av 

manligt kön, står till höger i politiken och att det i allmänhet råder en ansenlig oklarhet kring 

de didaktiska och pedagogiska grundfrågorna hos de undersökta författarna. Långström 

menar, med utgångspunkt från sin studie, att läroböcker likt all annan information präglas av 
                                                        
11 För vidare läsning se ex. Statens institut för läromedel (SIL), Objektivitetsgranskning saklighet, allsidighet 
övergripande mål, PM 1988-09-27, s. 2-15 och SIL, Objektivitetsgranskning av läromedel- sex frågor om 
objektivitet, PM 1984-02-02, s. 1-11, 14-15. 
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den eller de personer som författat innehållet och därigenom bör en källkritisk inställning 

intagas även gentemot läroböckerna i skolan.13   

     En författare som likt Långström har undersökt historieböcker på gymnasiet men som är 

sprungen ur en helt annan forskartradition är Göran Andolf. Denne är en ivrig förespråkare för 

användandet av kvantitativa metoder som empiriskt skall kunna understödjas och riktar i sin 

bok kritik gentemot flertalet andra läromedelsforskare som enligt honom ägnat sig åt 

godtyckligt tyckande. Andolf undersöker i sin avhandling Historien på gymnasiet vilken 

påverkan den samhälleliga kontexten/debatten och de statliga styrdokumenten har haft för 

såväl historieundervisningen som gymnasieböckernas utformning under perioden 1820-1965. 

Det som Andolf bl.a. finner i sin studie är att det omgivande samhället i hög grad påverkar 

såväl vilka skolformer och stadier som funnits i Sverige under olika tider samt vilket 

ämnesmässigt innehåll som förmedlades via läroböckerna. Han menar att Sveriges utveckling 

från jordbrukssamhälle till industrisamhälle kom att ställa helt nya krav på vilken utbildning 

som skulle finnas tillgänglig och vem som skulle ta del av denna. Såväl den inrikespolitiska 

utvecklingen mot ett mer jämlikt och demokratiskt samhälle som den internationella med bl.a. 

tillhörande världskrig har enligt Andolf starkt påverkat vilket urval, vilka värderingar och 

vilka åskådningssätt som är synliga i läroböckerna.14  

3.2. Propaganda, fördomar och historiemedvetande 

Herbert Tingsten, som för övrigt tillhör de författare som Andolf menar använder sig av 

ovetenskapliga/bristfälliga metoder, har i sin bok Gud och fosterlandet granskat hur 

nationalistiska och religiösa föreställningar präglat läroböckers innehåll ur både ett nationellt 

och internationellt perspektiv. Den tidsperiod som Tingsten valt att undersöka sträcker sig 

över ett sekel (1850-1950) och han kommer, efter att ha granskat flertalet både svenska och 

utländska läroböcker, fram till att dessa till stor del präglas av vilka strömningar, övertygelser 

och idéer som är förhärskande i det omgivande samhället. Tingsten menar att flertalet av 

läroboksförfattarna i sina böcker framhåller att gudsfruktan och fosterlandskärlek är 

egenskaper som står över alla andra. Personer som, enligt Tingsten, har betecknats med dessa 

och andra förskönande epitet i läroböckerna är bl.a. Engelbrekt, Gustav Vasa och Gustav II 

Adolf. Han anser emellertid att merparten av läroböckerna successivt under den undersökta 

tidsperioden tar ett allt större avstånd från ohämmad nationalism samt religiös propaganda 

                                                                                                                                                                             
12 Han har intervjuat totalt 13 författare varav han genomfört djupintervjuer med tre av dem. 
13 Långström 1997. 
14 Andolf, Göran, Historien på gymnasiet, Historiska Institutionen. Uppsala 1972. 
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vilket enligt Tingsten bl.a. resulterar i en minskad övertro på det egna fosterlandets och 

folkets överhöghet.15   

     Luis Ajagán- Lester har i sin avhandling �De Andra� analyserat hur Afrika och afrikaner 

framställts i svenska pedagogiska texter under tidsperioden 1768- 1960- talet. Det han 

kommer fram till i sin studie är att de pedagogiska texterna med relativt stor kontinuitet under 

nästan 200 år betonat skillnaderna mellan den civiliserade/utvecklade vita rasen som i 

böckerna står i skarp kontrast till den barnslige, ociviliserade, mindre utvecklade svarta rasen.   

Ajagán- Lester menar att läroboksförfattarna ofta tenderar att upprepa de fakta och 

formuleringar som förmedlats i tidigare utgivna läroböcker vilket medför att den påstådda 

hierarkiska skillnaden mellan vita och svarta till stor del kom att bestå ända fram till 1960- 

talet då en djup rannsakning av rasteorierna skedde till följd av andra världskriget och dess 

efterverkningar.16 Även flertalet statliga utredningar har från liknande utgångspunkter som    

Ajagán-Lester granskat hur bl.a. etniska minoriteter och andra länder framställts i svenska 

läroböcker. Dessa undersökningar, som genomförts av sakkunniga på uppdrag av staten, 

syftade till att utreda vilka eventuella fördomar, felaktigheter och föråldrade uppfattningar om 

andra länder och folkslag som förekom i läroböckerna. I dessa utredningar påvisades de 

brister och oriktigheter som granskaren ansåg sig ha funnit i läroböckerna och i vissa av 

rapporterna uppmanas berörda författare och förlag att vidta åtgärder för att komma tillrätta 

med vissa specifika objektivitetsproblem.17 

     Niklas Ammert har undersökt om, och i så fall på vilket sätt, dagens läroböcker för 

grundskolan bidrar till att, i enlighet med läroplanen för grundskolan, utveckla ett 

historiemedvetande18. Han menar att det är viktigt att undersöka vad läroboken förmedlar till 

eleverna eftersom denna i hög grad är en produkt av det omgivande samhällets politiska 

klimat samt i hög grad påverkas av vilka vetenskapliga rön som är aktuella. Dessutom hävdar 

Ammert att läroboken ofta i stor utsträckning präglar lärarnas planering och faktiska 

undervisning och därmed också elevernas möjligheter att utveckla ett historiemedvetande. 

Han hävdar bl.a. att det är nödvändigt att dagens lärare uppmuntrar sina elever att tänka 

kritiskt, analysera och dra slutsatser ur såväl ett kronologiskt som ett identitetsskapande 

                                                        
15 Tingsten, Herbert, Gud och fosterlandet, P. A. Norstedts & Söners Förlag. Stockholm 1969. 
16 Ajagán-Lester, Luis, De andra, HLS Förlag. Stockholm 2000.  
17 För vidare läsning se exempelvis; SIL, Samerna i svenska läroböcker, Rapport 1990:2, Greklandsbilden i 
svenska läroböcker, Rapport 1988:2 och Finlandsbilden i svenska läromedel, Rapport 1987:4.  
18 För möjliga definitioner av begreppet historiemedvetande se: Bernard, Erik Jensen, Historiemedvetande- 
begreppsanalys, samhällsteori, didaktik, i Karlegärd, Christer & Karlsson, Klas-Göran (red.), Historiedidaktik, 
Studentlitteratur, s. 49-57. 
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perspektiv eftersom läroböckerna endast till viss del klarar att uppfylla denna ansvarsfulla 

uppgift.19 

 
4. Källmaterial, källkritik och metod 

4.1. Källmaterial och urval 

Denna uppsats bygger dels på studiet av läroböcker avsedda för folkskolan alternativt 

grundskolans mellanstadium som givits ut under tidsperioden 1919- 2000 och dels de 

läroplaner som utgivits under samma tidsintervall.20 

     För att denna uppsats skall vara möjlig att genomföra i enlighet med de på förhand givna 

förutsättningarna, har jag valt att begränsa studien till sex stycken läroböcker som utsetts 

enligt följande urvalsmetod. Utgångspunkten för urvalet har varit de läroböcker avsedda för 

folkskolan alternativt grundskolans mellanstadium som funnits tillgängliga vid 

universitetsbiblioteket i Umeå. För att kunna avgöra vilka läroböcker som skall granskas inom 

ramen för denna uppsats så har jag valt att utforma ett antal urvalskriterier. De kriterier som 

legat till grund för urvalet är att läroboken skall behandla Gustav Vasas liv och leverne och 

vara avsedd för folkskolan alternativt grundskolans mellanstadium. Läroboken skall även vara 

en sk. grundbok21 vilket innebär att den kan användas som ett fristående läromedel. Vidare 

skall läroboken utgivningsår infalla inom en tidsperiod av 1-5 år efter närmast undersökta 

läroplan.22 När ovanstående kriterier inte varit tillräckliga för att skilja läroböckerna åt, vilket 

var fallet vid två specifika tillfällen (1969, 1980) så har lotten fått fälla det slutgiltiga 

avgörandet.   

De läroplaner som kommer att behandlas i denna studie utgörs av de styrdokument som 

utgivits åren; 1919, 1955, 1962, 1969, 1980 och 1994. Anledningen till att dessa läroplaner 

valts ut är att de tillsammans utgör en röd tråd genom det svenska utbildningsväsendet. I 

samtliga av dessa läroplaner går det bl.a. att finna föreskrifter angående hur skolverksamheten 

var och är avsedd att fungera samt riktlinjer kring respektive skolämnes syfte och mål i de 

tillhörande kursplanerna.  

     Larsson menar att utbildningssystemet i stort och även historieundervisningen som sådan 

påverkas av hur den omgivande samhälleliga kontexten är beskaffad vid en specifik tidpunkt. 

Denna påverkan sker, enligt Larsson, genom både direkta och indirekta omständigheter i form 

                                                        
19 Ammert, Niklas, Finns då (och) nu (och) sedan?, i Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.), Historien är 
nu, Studentlitteratur. Lund 2004. 
20 Se definition och historik kring begreppet läroplan på sid. 10-11. 
21 Förtydligande; Motsatsen till huvudbok betecknar jag som ex. läsebok och studiebok 
22 De granskade läroplanerna har utgivits följande år; 1919, 1955, 1962, 1969, 1980, 1994. 
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av ex. ramfaktorer och styrdokument samt även olika politiska, vetenskapliga och 

pedagogiska trender.23  Denna studie kommer att bedrivas inom en tämligen snäv avgränsning 

där i huvudsak en av de påverkansfaktorer som Larsson nämner kommer att avhandlas. Denna 

undersökning kommer således att begränsas till att i huvudsak granska och belysa vilka mål 

och riktlinjer som föreskrivs i kursplanerna angående historieundervisningen. Anledningen till 

denna begränsning är dels tids- och utrymmesskäl och dels det faktum att läroplanernas 

�allmänna� del kraftigt varierat över tid vad gäller såväl innehåll som omfång vilket, enligt 

min mening, innebär att en jämförande studie svårligen låter sig göras.24 Därutöver anser jag 

att kursplanerna utgör det mest relevanta materialet att granska eftersom historieämnet utgör 

undersökningens huvudsakliga fokus. 

4.2 Källkritik och avgränsningar 

Jag vill understryka att studien begränsas till att omfatta det kapitel i läroboken som specifikt 

behandlar Gustav Vasa vilket således innebär att inte alla textavsnitt där Vasas namn nämns 

belyses.25 I de fall där läroböckerna innehåller olika former av ex. fördjupningar, citat ur 

källmaterial och/eller skönlitterära skildringar har jag beslutat att även dessa textavsnitt 

konsekvent kommer att analyseras i undersökningen. Dessa �speciella omständigheter� 

kommer senare att redovisas i anslutning till respektive lärobok i resultatdelen. 

     Denna studie sträcker sig över närmare ett sekel vilket innebär att det är nödvändigt att 

söka finna gemensamma och jämförbara skolformer och styrdokument för att en analys och 

diskussion skall kunna bli genomförbar. Anledningen till att folkskolan respektive 

mellanstadiet valts ut som undersökningsområden är framförallt att de båda kan betecknas 

som obligatoriska skolformer.26 Detta kan förvisso anses vara en sanning med modifikation 

eftersom Sveriges skolväsende fram till år 1962 bestod av ett s.k. parallellskolesystem 

bestående av både real- och folkskola.27 Problematiken med att de utvalda skolformerna inte 

kan sägas utgöra varandras exakta motsvarigheter anser jag utgör en svårighet vad gäller all 

historieforskning där komparativa undersökningar genomförs över längre tidsintervaller. I 

denna undersökning har nämnda svårighet beaktats men den historiemässiga och pedagogiska 

                                                        
23 Larsson, Hans Albin 2001, s. 13. 
24 Om läroplanernas historik se, Svingby, Gunilla, Läroplaner som styrmedel för svensk obligatorisk skola, 
Pedagogiska Institutionen. Göteborg 1978, s. 196-197 
25 I undersökningen förekommer dock ett undantag. I 1962 års lärobok: Berg, Yngve, Historia för grundskolan, 
Almqvist & Wiksell/Gebers Förlag AB. Stockholm 1963 beskrivs nämligen Gustav Vasas väg till makten i ett 
annat kapitel än det som specifikt avhandlar dennes liv. Så är inte fallet i de övriga läroböckerna vilket 
föranleder att granskningen av denna lärobok utökas till att omfatta ytterligare tre sidor. 
26 Larsson, Hans-Albin, Barnet kastades ut med badvattnet, Historielärarnas Förening. Bromma 2001, s. 22-25 
27 Om skolväsendets utveckling se sid. 10f. 
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vinsten med att undersöka detta ämnesområde under ett längre tidsintervall framför ett kortare 

anser jag överväger de eventuella nackdelar som kan uppstå. Detta eftersom de, för historia i 

allmänhet och historieämnet i synnerhet, vitala beståndsdelarna kontinuitet och förändring 

sannolikt framträder på ett tydligare sätt om en längre tidsperiod tas i beaktande.28 

     Ett metodiskt problem som uppstår när läroböcker utspridda över ett helt sekel skall 

undersökas är att varje enskild bok kommer att få större betydelse för undersökningen än om 

en kortare tidsperiod utvalts. Om en kortare tidsperiod hade granskats så hade fördelen ur 

vetenskaplig synpunkt varit att fler granskade böcker inom en kortare tidsintervall hade 

kunnat ge ett mer omfångsrikt material att dra slutsatser utifrån.  

     Vidare anser jag att det är av intresse att i denna typ av studie granska hur statens 

styrdokument förändrats över en längre tidsperiod för att därigenom söka urskilja vilka 

intentioner staten hade vad gäller det obligatoriska skolväsendet och hur dessa förändrats över 

tid.        

     Vidare kan det konstateras att andelen svensk historia i läromedlen generellt sätt har 

minskat över tid vilket medför att de äldre läroböckerna på ett mer utförligt sätt tillåts 

redogöra för olika historiska händelser och skeenden.29 Detta medför att det inte är helt 

okomplicerat att jämföra olika historiska lärobokstexter men trots den nämnda problematiken 

anser jag att det är fullt möjligt att genomföra studien om den genomförs i enlighet med de 

tidigare nämnda kriterierna samt att man som forskare försöker förhålla sig kritisk till sina 

egna tolkningar av texterna.   

     Det bör också nämnas att även språkbruket till stora delar har förändrats över tid vilket 

medför att de äldre texter som skrevs inom en kontext som på flertalet sätt skiljer sig från 

dagens ibland kan framstå som något högtravande. Detta medför att det är viktigt att som 

läromedelsgranskare så strikt som möjligt hålla sig till de kriterier som satts upp inför studien 

samt att man är varsam kring det faktum att det främst är innehållet och inte det stilistiska som 

skall bedömas.    

4.3. Metod 

Den metod jag valt att använda vid läroboksanalysen är kvalitativ och syftar till att via ett 

flertal på förhand givna bedömningsgrunder utröna hur Gustav Vasa skildrats i olika 

läroböcker. För att analysen av läroböckerna inte skall bli godtycklig har jag valt att särskilt 

lägga fokus på vissa specifika aspekter/delar av läromedelstexterna. De delar av texterna som 

                                                        
28 Kursplaner för grundskolan 1994 (2000), Stockholm: Utbildningsdepartementet, s. 77. 
29 Långström 1997, s. 30, 122. 
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kommer att granskas är hur Gustav Vasas relation till kyrkan och allmogen framställts samt 

på vilket sätt specifika historiska händelser som �vasaloppet� och flykten undan de danska 

knektarna återges i läroböckerna. Vidare har Vasa, enligt Larsson, beskrivits med förskönande 

ord såsom befriaren, riksbyggaren och landsfadern i svensk historieskrivning och jag tänker 

undersöka hur vanligt förekommande dessa, och likvärdiga begrepp är och har varit i 

läroböckerna.30 I denna rapport kommer jag att i huvudsak begränsa undersökningen till att 

behandla ovanstående tre begrepp beträffande vilken historisk roll Gustav Vasa tillskrivits i 

svenska läroböcker. Detta medför att andra epitet kopplade till Vasas maktposition och status 

i samhället vid en specifik tidpunkt ex. kung, patron, envåldshärskare och hövitsman inte 

kommer att behandlas inom ramen för denna uppsats. Däremot kommer undersökningen att 

belysa vilka adjektiv och andra beskrivningar beträffande Vasas personlighet som nyttjas i 

läroböckerna t.ex. stark, modig, snål och frispråkig. De granskade läroböckernas sätt att återge 

ovan nämnda undersökningsområden för läsaren kommer sedermera att kortfattat 

sammanfattas och redovisas i uppsatsens undersökningsdel. 

     Jag har valt ovan nämnda metod eftersom denna, enligt min uppfattning, möjliggör en 

kvalitativ jämförelse mellan läroböcker som härstammar från olika tider samt skapar en 

tydlighet för läsaren genom att det är väl avgränsade delar av läroböckerna som skall 

granskas. Nackdelen med denna kvalitativa metod som riktar in sig mot ett antal specifika 

delar är att det kan visa sig vara problematiskt att jämföra texter som kommer från en 

tidsperiod som nästan sträcker sig över hundra års tid med tanke på att läroböckerna är 

utformade på olika sätt vad gäller t.ex. stilistik och omfång.   

     Vid läroplansanalysen kommer jag att granska vilka syften och mål som föreskrivs i de 

olika kursplanerna samt undersöka vilka direktiv som finns utfärdade angående hur läraren 

och historieundervisningen i stort skall förhålla sig till faktorer såsom objektivitet, källkritik 

och urval. Därutöver ämnar jag undersöka vilken vikt som enligt kursplanen skall läggas på 

enskilda historiska händelser och personligheter. Dessa specifika delar av respektive 

kursplans innehåll kommer senare att översiktligt återges i uppsatsens undersökningsdel.  

     För att undvika en begreppsförvirring kommer jag i fortsättningen av uppsatsen att 

använda mig av samlingsbegreppet läroplan om de styrdokument jag ämnar granska. Jag vill 

dock betona att kursplanerna i egentlig mening endast utgör en specifik del av 

läroplanstexterna.31 Svingby påpekar i sin avhandling att en läroplan består av flertalet olika 

                                                        
30 Larsson, Lars-Olof 2002, s. 5ff.  
31 I samtliga läroplaner utom 1994 års läroplan ingår kursplanerna i samma dokument som den �allmänna� delen. 
Vid Lpo 94:s utfärdande placerades kursplanerna i dokument vid namn Kursplaner för grundskolan 1994. 
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delar som har olika status och syften vilket innebär att en läroplan inte bör betraktas som ett 

enhetligt dokument.32 I undersökningsdelen kommer även de styrdokument som utgavs under 

åren 1919 och 1955 och lystrar till namnet undervisningsplaner att benämnas som läroplaner.  

 

5. Skolväsendets utveckling 

5.1. Obligatoriska skolformer 
Folkskolan i Sverige utgjordes i början av seklet inte av en enhetlig skolform utan såg väldigt 

olika ut beroende på bl.a. ekonomiska faktorer såsom lokaler, materialtillgänglighet samt 

vilket antal elever och lärare som skulle inrymmas i skolan. Trots att folkskolan inte utgjordes 

av någon större enhetlighet i början av 1900- talet har det ända sedan 1842 funnits statliga 

styrdokument i form av bl.a. folkskolestadgan som syftat till att reglera verksamheten i 

folkskolan.33 Folkskolan som under 1800- talet och långt in på 1900- talet existerade parallellt 

med lärdomsskolan hade till en början markanta kvalitetsbrister vilket medförde att det blev 

en viktig statlig uppgift att förbättra folkskolan.34 Debatten kring huruvida folkskolan skulle 

utgöra en gemensam bottenskola eller inte kom under 1900- talets första hälft att livligt 

debatteras inom olika politiska forum.35 Utvecklingen kom successivt, via en allt större 

anknytning mellan de olika skolformerna samt en försöksverksamhet i form av den sk. 

enhetsskolan, att leda fram till den obligatoriska grundskolan som bildades på 1960- talet.36 

År 1962 kom riksdagen slutligen, med bred enighet, att fatta beslutet att inrätta en enhetlig 

nioårig grundskola vilket i sin tur innebar att såväl real- som flickskolan successivt kom att 

avvecklas.37 Grundstrukturen med en nioårig grundskola har alltsedan dess bestått trots att 

flertalet förändringar skett under åren angående ex. differentiering, stadieindelningar och 

betygssystem.38    

5.2. Läroplaner, Undervisningsplaner, Normalplaner� 

Det första statliga dokumentet som syftade till att styra folkskolan utfärdades år 1842. Detta 

dokument kallades 1842 års folkskolestadga och kan inte sägas ha utgjort en läroplan i den 

mening som vi känner begreppet idag.39 Folkskolestadgan säkerställde nämligen inte att 

                                                        
32 Om läroplanernas uppbyggnad och läroplansanalyser se Svingby 1978, s. 128-130. 
33 Svingby 1978, s. 133, 150-163. 
34 Richardsson, Gunnar, Svensk utbildningshistoria, Studentlitteratur. Lund 2004, s. 100-126.  
35 Isling, Åke, Vägen till en demokratisk skola, Bokförlaget Prisma. Stockholm 1974, s. 50-60. 
36 Larsson, Hans Albin, Skola eller kommunal ungdomsomsorg, SNS Förlag. Stockholm 2002, s. 37-41. 
37 Larsson, Hans Albin 2001, s. 22-29. 
38 Svingby 1978, s. 162-193.  
39 Lindmark, Eva, Läroplaner och andra styrdokument före 1970, Stockholms Universitetsbibliotek. 7 uppl. 
2004, s. 12. 
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folkskolorna kom att utgöras av någon större enhetlighet vad gäller t.ex. organisation. Hur 

skolverksamheten bedrevs i folkskolorna varierade nämligen kraftigt dels beroende på hur 

noggrant respektive skola följde stadgan och dels på grund av att det i flertalet frågor krävdes 

att skolorna på eget initiativ utarbetade lokalt tillämpbara styrdokument.40 En statlig vilja att 

öka och förbättra styrningen av folkskolan kom avspegla sig i de något mer detaljerade 

normalplaner som utgavs åren 1878, 1883, 1889 och 1900.41 Normalplaner var det begrepp 

som man vid denna tid använde om de planer som gällde hela riket alltmedan begreppet 

läroplan åsyftade de lokalt utarbetade planerna på respektive skola.42 Normalplanerna kan 

sägas ha varit folkskolans första motsvarigheter till dagens läroplaner och bestod av ca. ett 

hundratal sidor. Under åren 1919 och 1955 utgavs nya rikstäckande planer under namnet 

undervisningsplaner vars omfång kom att utgöra ca. 250 sidor vardera. Begreppet läroplan, i 

den mening som vi känner det idag, är tämligen ungt och kom i svensk tradition att användas 

först vid Lgr 62 utfärdande. Lgr 62 kom senare att revideras vid två tillfällen vilket kom att 

resultera i de båda läroplanerna Lgr 69 och Lgr 80.43 År 1994 utkom slutligen den läroplan 

(Lpo 94) som idag syftar till att reglera verksamheten i obligatoriska skolformerna.44 

5.3. Historieämnets historia i korthet 

Historieämnet har, enligt Zander, varit etablerat som skolämne ända sedan folkskolan infördes 

år 1842 men har anor som sträcker sig ända tillbaka till mitten av 1600- talet. Under större 

delen av 1800- talet riktades ämnets huvudsakliga fokus mot fosterlandets förflutna samt den 

bibliska och antika historien. Historieämnet kom successivt att växa sig allt starkare och vid 

tiden för sekelskiftet kom historieämnet att skiljas från geografiämnet vilket var ett tecken på 

att ämnet vid den tiden uppnått en högre status i skolvärlden. Anledningen till att 

historieämnet kom att erhålla en högre status var bl.a. att det under årens lopp skett en 

ansvarsförskjutning angående moralisk fostran från kristendomsämnet, som tidigare verkat 

som den primära medborgaruppfostraren, till historieämnet. Historieundersvisningen kom 

under 1900- talets första hälft att främst belysa den fosterländska historien med tillhörande 

persons- och nationsglorifieringar.45 Enligt Larsson kom somliga forskare under 1920-talet att 

ifrågasätta om det var rätt eller fel att i så hög grad lägga vikt vid den politiska historien i 

skolan. Trots denna kritik samt den ökande tillgången på alternativa förklaringsmodeller så 

                                                        
40 Svingby 1978, s. 133-134. 
41 Ibid, s. 128, 133-140. 
42 Lindmark 2004, s. 12. 
43 Marklund, Sixten, Från reform till reform, Utbildningsförlaget. Stockholm 1987, s. 22-30. 
44 Larsson, Hans Albin 2002, s. 60-61. 
45 Nationalencyklopedin Band 9, Bokförlaget Bra Böcker AB. Höganäs 1992, s. 20-21. 
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kom den politiska historien till stora delar att behålla sin ställning fram till slutet av 1960- 

talet.46 Däremot kom historieämnet som sådant att vid denna tid få problem med att behålla 

den status och omfång som vunnits under det föregående seklet. Larsson konstaterar att 

historieämnet fram till år 2002 minskat med minst 50% på grundskolenivå sedan 1950-60 

talet. Detta anser denne vara ytterst anmärkningsvärt då merparten av de skolpolitiska 

uttalandena rörande historieämnet betonat vikten av att motverka historielöshet samt att 

skoleleverna skall besitta goda historiekunskaper.47 

   Andra världskriget, med dess förödande konsekvenser, kom att medföra att andra 

kunskapsideal och värderingar började hamna allt mer i fokus t.ex. demokrati, objektivitet och 

källkritik. Detta kom på sikt att medföra en vilja och en strävan att rensa ut de nationalistiska 

inslagen från historieundervisningen. Därutöver kom, enligt Larsson, tidigare undanträngda 

aspekter i historieämnet såsom den ekonomiska och sociala historien att i allt högre grad 

fokuseras och tillskrivas en högre status.48 Från och med 1962 års läroplan för grundskolan 

har historieämnet ingått som ett av de samhällsorienterande ämnena. I denna beteckning 

inrymdes förutom historia även religion, geografi och samhällskunskap. När regeringen ca. 

trettio år senare utfärdade 1994 års läroplan för de obligatoriska skolformerna (Lpo 94) kom 

emellertid historieämnet att återigen behandlas som ett självständigt ämne.49 I den 

dagsaktuella debatten förekommer fortlöpande diskussioner kring vilken status och vilket 

utrymme historieämnet skall utgöra i såväl grund- som gymnasieskolan.50   

 
6. Läroplaner 

6.1. 1919 års Läroplan 

Vid tiden för denna läroplans utfärdande var utbildningsväsendet ytterst splittrat till följd av 

att olika orter hade olika förutsättningar att bedriva undervisning beroende på bl.a. elevantal 

och lärartäthet. Detta medförde att två olika typer av skolformer föreskrevs i läroplanen, dels 

huvudformer som betecknades med bokstäverna A och B, dels undantagsformer som 

betecknades med bokstäverna C och D. I denna framställning kommer jag att granska A- 

formen, den skolform som i korthet innebär att en lärare ansvarade för en klass.51 

                                                        
46 Larsson, Hans Albin 2001, s. 20-21.  
47 Larsson, Hans Albin 2002, s. 100-103. 
48 Larsson, Hans Albin 2001, s. 20-22. 
49 Larsson, Hans Albin 2002, s. 60-61. 
50 Nationalencyklopedin Band 9, Bokförlaget Bra Böcker AB. Höganäs 1992, s. 20-21. 
51 Richardsson 2004, s. 100-111. 
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     De syften och mål som föreskrivs i denna läroplan är att eleverna skall erhålla en 

åldersanpassad undervisning beträffande det svenska folkets historia. Därutöver syftar 

undervisningen till att göra eleverna förtrogna med betydelsefulla karaktärer, tidsföreteelser 

och händelser.52 Enligt kursplanen skall eleverna, via studiet av dessa betydelsefulla faktorer, 

lägga en �...grund för sund fosterlandskänsla och god samfundsanda.�53  

     Läroplanens föreskrifter med avseende på faktorerna objektivitet, urval och källkritik lyder 

bl.a. på följande vis �Historiens rättesnöre är att giva en sann bild av gångna tidskeden...�.54   

Vidare förklaras i läroplanen att kulturens framåtskridande medfört en delvis förnyad och 

förändrad inställning till kriget som fenomen, vilket innebär att läraren inför eleverna bör 

betona att det finns krig som bedrivits på såväl rättfärdiga som orättfärdiga grunder.55 Vad 

gäller vilket lärostoff som skall behandlas i undervisningen så föreskriver läroplanen att 

endast de företeelser som kan anses vara viktiga för att skapa mening, intresse och 

sammanhang för eleverna skall behandlas. Detta innebär bl.a. att läraren uppmanas att vara 

restriktiv angående namn och årtal i sina framställningar.    

     Angående historiska händelser och gestalter förklarar läroplanen att folkskolans 

undervisning skall samlas kring de personer och händelser som bidragit till kulturens och 

samhällets fortskridande. För klasserna fyra, fem, sex förklaras att undervisningen skall 

fokuseras kring t.ex. nordens gud- och hjältesagor, Gustav Vasas, Gustav II Adolfs och Karl 

XII:s tid. Det berättas även att �Mera betydande enskilda historiska företeelser- t.ex. ett 

konungaval, en riksdag, en belägring, ett sjöslag [...] böra, då så finnes lämpligt, framställas 

utförligt och åskådligt...�56  

6.2. 1955 års Läroplan 

Även denna läroplansanalys kommer att begränsas till att endast omfatta en av de skolformer 

som föreskrevs i denna läroplan, nämligen A-formen. 

     De syften och mål som finns upptagna i denna läroplan förordar att historieundervisningen 

skall �...präglas av strävan efter objektivitet.�57 och att eleverna får ett erforderligt stöd av 

läraren vad gäller att skapa en förståelse för sambandet mellan dåtid och nutid. Vidare berättas 

att eleverna bör utveckla en förståelse för att olika generationer skall bedömas utifrån deras 

tids förutsättningar. Förutom detta skall eleverna, enligt kursplanen, ges möjligheter att 

                                                        
52 Undervisningsplan för rikets folkskolor 31 oktober 1919 (1920). Stockholm: Kungl. Skolöverstyrelsen, s. 100. 
53 Ibid, s. 100. 
54 Ibid, s. 106. 
55 Ibid, s. 106  
56 Ibid, s. 108. 
57 Undervisningsplan för rikets folkskolor 22 januari 1955, Stockholm: Kungl. Skolöverstyrelsen, s. 97. 
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bekanta sig med betydelsefulla historiska skeenden, gestalter och händelser i såväl den 

svenska som den nordiska och allmänna historien.58 

     Beträffande läroplanens föreskrifter om objektivitet, urval och källkritik berättas att 

undervisningen skall belysa historien ur flertalet olika perspektiv och belysa såväl den lokala, 

regionala, nationella och internationella historien. Fokus skall dock enligt läroplanens 

föreskrifter främst centreras till den egna hembygdens, Sveriges och de nordiska ländernas 

historia alltmedan den allmänna historien skall belysas i de fall då denna haft betydelsefull 

inverkan på den nationella historien. Vidare betonas vikten av att läraren och eleverna intar ett 

objektivt förhållningssätt gentemot såväl politiska som historiska framställningar samt 

betydelsen av att upprinnelsen till konflikter av olika slag belyses utifrån båda de stridande 

parternas utgångspunkter. Läraren bör således i undervisningssituationen �...för lärjungarna 

framhålla betydelsen av opartiskhet och humanitet i uppfattning och omdöme.�59. Kursplanen 

förtäljer även att läraren skall begränsa användningen av årtal och namn så att endast de som 

är avsedda att �...ge fasthet och reda åt lärjungarnas kunskap i historia.�60 brukas i 

undervisningen.61 

     När det gäller vilka direktiv som läroplanen ger angående historiska händelser och 

gestalter så går det att utläsa att läraren skall belysa betydelsefulla historiska händelser och 

personligheter dels för att väcka elevernas intresse för historieämnet och dels för att skapa ett 

samband mellan tidigare generationers män och kvinnor och nutidens förhållanden. Enligt 

läroplanen skall särskild vikt läggas vid �...sådana personligheter, som gett föredömen i fråga 

om självuppoffring, trohet och pliktuppfyllelse samt vidsynthet och tolerans.�62. I läroplanen 

föreskrivs och exemplifieras även en rad olika allmänhistoriska händelser och personligheter 

som kan tas upp till behandling i historieundervisningen ex. folkvandringarna, Luther, Peter 

den Store och England kolonialvälde.63 

6.3. 1962 års Läroplan 

Vid tiden för denna läroplans utfärdande utgjorde historieämnet en del av de sk. 

samhällsorienterande ämnena som i sin tur ingick i en större helhet som benämndes 

orienteringsämnen där även de naturorienterande ämnena ingick.64 

                                                        
58 Undervisningsplan för rikets folkskolor 22 januari 1955, Stockholm: Kungl. Skolöverstyrelsen, s. 97. 
59 Ibid, s. 98. 
60 Ibid, s. 99. 
61 Ibid, s. 97-100 
62 Ibid, s. 98 
63 Ibid, s. 98-100. 
64 Lgr 62, Läroplan för grundskolan 1962 (1968), Stockholm: Kungl. Skolöverstyrelsen, s. 204-205. 
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     I denna läroplan går det att utläsa att historieundersvisningens syften och mål var att ge 

eleverna en orientering angående såväl betydelsefulla personligheter, händelser och 

tidsföreteelser som olika historiska perspektiv ex. sociala, politiska och ekonomiska. 

Ytterligare mål med undervisningen var att eleverna skulle utveckla en ökad förståelse för 

andra människor i såväl nutid som dåtid samt ges möjligheter att skapa sig en föreställning om 

det arv som tidigare generationer efterlämnat. Dessutom skulle historieundervisningen 

inriktas på att �...bibringa eleverna sådana färdigheter, att de kan självständigt förvärva 

kunskaper.�65  

     När det gäller faktorer såsom objektivitet, urval och källkritik så föreskriver läroplanen att 

historia alltid förutsätter ett urval, vilket inom skolans värld skall styras av kravet på 

objektivitet samt den relevans den specifika historiska händelsen/gestalten utgör för 

undervisningen. Vidare förklaras att �...historiskt sägen- och sagostoff...�66 skall behandlas för 

allmänbildningens skull men däremot bör gränsen mellan sagor och historisk fakta göras 

tydlig för eleverna. Läroplanen belyser även att det viktigt att läraren uppmuntrar eleverna till 

att inta ett kritiskt förhållningssätt gentemot olika historiska framställningar samt ombesörjer 

att undervisningen �...inte uppammar självgodhet och oberättigad känsla av egen och det egna 

folkets förträfflighet.�.67 

     Vidare föreskriver läroplanen att historiska händelser och gestalter kan brukas i 

undervisningen i de fall där dessa utgör en historisk relevans i förhållande till undervisningen 

i stort. I de fall där starka gestalter karaktäriseras i undervisningen skall såväl deras positiva 

som negativa gärningar belysas. I läroplanen går det även att läsa att �Livfulla berättelser om 

betydelsefulla personer i historien är av stort värde, när det gäller att intressera eleverna för 

gångna tider.�.68 Läroplanen betonar även att särskilt modiga och framstående personer som 

på både gott ont förmått påverka historiens riktning bör belysas i undervisningen 

6.4. 1969 års Läroplan 

Även vid tiden för denna läroplans utgivande ingick historieämnet under 

samlingsbeteckningen orienteringsämnen. 

     Denna läroplan består dels av en allmän del där bl.a. kursplanerna ingår och dels en 

supplementsdel där kompletterande anvisningar angående olika delar av skolverksamheten 

                                                        
65 Lgr 62, Läroplan för grundskolan 1962 (1968), Stockholm: Kungl. Skolöverstyrelsen, s. 252. 
66 Ibid, s. 254 
67 Ibid, s. 255. 
68 Ibid, s. 254. 
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finns föreskrivna. I ett av de supplementshäften som tillhör Lgr 69 ges direktiv, kommentarer 

och förslag angående historieundervisningen.69  

     De syften och mål med historieundervisningen som föreskrivs i denna läroplan är att 

eleverna skall få en föreställning om viktiga personligheter, händelser och tidsföreteelser i 

såväl nordisk som allmän historia samt utveckla en förståelse för det arv som tidigare 

generationer lämnat efter sig. Undervisningen skall även sträva mot att skapa en ökad 

förståelse för andra människor som levat under olika tidsepoker samt uppmuntra eleverna till 

att utveckla sådana färdigheter att de på egen hand skall kunna förvärva kunskaper. Därutöver 

föreskrivs att undervisningen skall belysa och behandla flertalet varierande historiska 

perspektiv samt ombesörja att nutidshistorien tilldelas ett väsentligt utrymme.70  

     Angående objektivitet, urval och källkritik går det i denna läroplan att utläsa att grunden 

för lärarens urval av historiskt stoff främst skall utgöras av vilken relevans en specifik 

händelse haft för den historiska utvecklingen, undervisningen i stort samt i vilken mån denna 

kan väcka elevernas intresse. Vidare berättas det att intresseväckande sagor och myter kan 

behandlas i undervisningen så länge en tydlig gräns mellan dessa berättelser och historisk 

fakta upprätthålls. I läroplanen föreskrivs även att det är av vital betydelse att eleverna 

utvecklar ett kritiskt förhållningssätt gentemot historiska framställningar samt upplyses om att 

såväl lärare som läroböcker ofta präglas av specifika historieuppfattningar. Därutöver betonas 

det i läroplanen att undervisningen inte får centreras kring Europa och västerlandet till den 

grad att eleverna riskerar få en felaktig bild av dessas betydelse ur ett globalt perspektiv.71 

Läroplanen framhäver även att �Kravet på objektivitet måste vara vägledande både vid urvalet 

och behandlingen av stoffet.�.72 

     När det gäller vilket förhållningssätt som förordas i läroplanen angående enskilda 

historiska händelser och gestalter så går det bl.a. utläsa att �Livfulla berättelser om 

betydelsefulla personer i historien är av stort värde, när det gäller att intressera eleverna för 

gångna tider.�73 Vidare klargörs att historiska händelser och gestalter kan brukas i 

undervisningen i de fall där dessa haft betydelse för det svenska folkets historia alternativt har 

ett naturligt samband med den övriga undervisningen. I läroplanen förklaras även att de 

                                                        
69 Lgr 69, Läroplan för grundskolan 1969 (1969), Stockholm: Kungl. Skolöverstyrelsen, s. 5. 
70 Ibid, s. 184. 
71 Ibid, s. 184-185. 
72 Ibid, s. 185. 
73 Ibid, s. 184. 
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historiska gestalterna skall framställas på ett sådant sätt att både deras förtjänster och brister i 

belyses i undervisningen.74 

6.5. 1980 års Läroplan 

Vid tiden för denna läroplans utfärdande inräknades historieämnet alltjämt bland de sk. 

orienteringsämnena.  

     Denna läroplan består likt Lgr 69 av två huvudsakliga delar; en allmän del där 

kursplanerna ingår och en del vid namn kommentarmaterial. Detta kommentarmaterial 

behandlar t.ex. olika typer av svårigheter som kan uppstå inom skolvärlden i allmänhet och 

även ämnesspecifika problem.75 I en del av kommentarmaterialet behandlas undervisningen i 

orienteringsämnena men i enlighet med tidigare nämnda avgränsning76 kommer dock endast 

kursplanerna att behandlas. I denna framställning är det i huvudsak de föreskrifter som 

anspelar på historieämnet som kommer att belysas. 

     I denna läroplan framhålls att undervisningens syfte och mål bl.a. var att ge eleverna 

kunskap om människors verksamhet i såväl nutid som dåtid.77 I läroplanen betonas även 

vikten av att eleverna fostras till demokratiska medborgare som visar förståelse och respekt 

för alla folk, deras kulturer och värderingar samt även värnar de elementära mänskliga fri- och 

rättigheterna. Vidare skall eleverna, enligt läroplanen, ges möjligheter att se sig själva som en 

del av ett större historiskt skeende och därmed utveckla en djupare förståelse mellan nutid och 

dåtid. Därutöver belyses att eleverna skall få bekanta sig med olika sätt att se på det historiska 

framåtskridandet samt att undervisningen skall avhandla flertalet olika historiska perspektiv.78         

     De anvisningar som finns gällande objektivitet, urval och källkritik i läroplanen betonar 

bl.a. att eleverna i skolarbetet skall �...ordna, bearbeta, tolka och kritiskt granska 

samhällsinformation som de får genom massmedier och på andra sätt.�79 Utöver detta skall 

eleverna tillgodogöra sig sådana färdigheter som är betydelsefulla för dem som både 

samhällsmedlemmar och individer. Läroplanen föreskriver även att eleverna utifrån sina egna 

erfarenheter och kunskaper om ex. hembygden och släkthistorien skall kunna genomföra 

jämförelser med andra människors livssituationer i både norden och övriga världen.80  

                                                        
74 Lgr 69, Läroplan för grundskolan 1969 (1969), Stockholm: Kungl. Skolöverstyrelsen, s. 184-185 
75 Lgr 80, Läroplan för grundskolan 1980 (1980), Stockholm: Skolöverstyrelsen, s. 8-10. 
76 Se uppsatsens metoddel, s. 6-9. 
77 Lgr 80, Läroplan för grundskolan 1980 (1980), Stockholm: Skolöverstyrelsen, s. 114. 
78 Ibid, s. 119-120. 
79 Ibid, s. 121. 
80 Ibid, s. 121-124. 
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     Beträffande enskilda historiska händelser och gestalter föreskriver läroplanen att eleverna 

skall erhålla hjälp med att förstå hur konflikter har uppstått genom historien samt utveckla 

sina förmågor att kunna urskilja den historiska kopplingen mellan dagens och gårdagens 

konflikter.81 Läroplanen föreskriver även att undervisningen i mellanstadiet skall belysa 

�Arbete och liv, händelser och gestalter i Norden och Europa under medeltid och nyare tid 

fram till mitten av 1700-talet.�82 samt �Aktuella problem, sak- och värdefrågor studerade i ett 

tidsperspektiv.�83 

6.6. 1994 års Läroplan 

Denna läroplan består av två separata delar, dels en allmän del och dels en kursplansdel.  

Vid tiden för denna läroplans utfärdande kom kursplaner att utfärdas även för de ämnen som 

tidigare ingått i natur- och samhällsblocken vilket i sin tur innebar att historieämnet återigen 

kom att bli ett självständigt ämne i grundskolan.84 

     I denna läroplan poängteras att historieundervisningens syfte och mål är att ge eleverna 

analytiska och källkritiska redskap som understödjer deras möjligheter att urskilja samband 

mellan dagens och gårdagens generationer, händelser och utvecklingslinjer. Vidare berättas 

att historieämnet skall bereda eleverna möjligheter att �...leva sig in i gångna tider och de 

förutsättningar som funnits för män, kvinnor och barn i olika kulturer och samhällsklasser.�85. 

Läroplanen upplyser även om att det är viktigt att eleverna tillägnar sig kunskaper om såväl 

viktiga historiska gestalter och händelser som kring att var tids människor skall bedömas 

utifrån de vid deras tid rådande förutsättningarna. Eleverna skall därutöver, enligt läroplanen, 

utveckla ett historiemedvetande samt en förståelse för att historiska händelser och processer 

kan belysas ur flertalet olika perspektiv.86  

     När det gäller vad läroplanen föreskriver angående objektivitet, urval och källkritik går det 

bl.a. att utläsa att �Väsentliga delar i ämnet är [...] den svenska och nordiska, inklusive den 

samiska, samt den europeiska kulturen.�87. Vidare berättas att elevernas egna hembygds- och 

släkthistoria skall behandlas inom ramen för historieundervisning vilket bl.a. syftar till att ge 

eleverna ökade möjligheter att förstå hur livsvillkoren förändrats över tid för människor i 

olika länder och kulturer. Därutöver skall ett jämförande interkulturellt perspektiv anläggas i 

                                                        
81 Lgr 80, Läroplan för grundskolan 1980 (1980), Stockholm: Skolöverstyrelsen, s. 120-124. 
82 Ibid, s. 124. 
83 Ibid, s. 124. 
84 Larsson, Hans Albin 2002, s. 60-61. 
85 Kursplaner för grundskolan 1994 (2000), Stockholm: Utbildningsdepartementet, s. 76. 
86 Ibid, s. 76-77. 
87 Ibid, s. 77. 
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historieundervisningen för att eleverna skall kunna förvärva kunskaper kring vad det är som 

skiljer och förenar olika kulturer både inom och utom det egna landet. Läroplanen poängterar 

även att det är nödvändigt att läraren gör ett medvetet urval vad gäller vilket stoff som skall 

behandlas i undervisningen samt att eleverna kontinuerligt övar sin förmåga att bedöma och 

värdera källor av olika slag. Historieämnet skall enligt läroplanen även belysa flertalet olika 

historiska perspektiv samt påvisa såväl de framsteg som de destruktiva sidor som gjort sig 

gällande i historien.88 

     Det som läroplanen föreskriver beträffande enskilda historiska händelser och gestalter är 

att eleverna skall utöka sina kunskaper om betydelsefulla tidsåldrar, gestalter och händelser 

för att därigenom kunna förvärva en förmåga att utveckla �...referensramar för förståelse av 

skeenden i nuet och förväntningar inför framtiden.�89. Vidare berättas att de historiska 

perspektiv som fokuseras inom ramen för historieämnet kontinuerligt utvecklas och förändras 

vilket medför att aktuella ämnen och händelser såsom migrations- och miljöfrågor skall 

belysas i historieundervisningen. I läroplanen går det att läsa att det inom historieämnet 

�...ryms en mångfasetterad bild av skeenden och händelser.�90. Ämnet skall även påvisa hur 

förutsättningarna för såväl kvinnor, män och barn som olika samhällsklasser och etniska 

grupperingar påverkats av historiska händelser och skeenden.91 

     I denna första del av uppsatsen har 1900-talets läroplaner granskats i kronologisk ordning 

utifrån ett antal på förhand utvalda kriterier. I den nästkommande delen kommer ett antal av 

de läroböcker som utgivits under samma tidsperiod att analyseras utifrån ett liknande upplägg. 
 
7. Läroböcker 

7.1. Lärobok 1919 

Denna lärobok heter Sveriges historia för folkskolan och är skriven av Nanna Lundh- 

Eriksson. Denna bok utgör den första delen i en läroboksserie samt behandlar tiden fram 

t.o.m. år 1660. 

     I det granskade kapitlet belyser författaren att Vasa under sin tid i fångenskap i Danmark 

känt sig manad att återvända till Sverige för rädda både sig själv och fosterlandet. När han 

sedermera återkom till hemlandet och dessutom erhöll ett gott stöd från allmogen så berättas 

det att han lyckades fördriva Kristian II och danskarna ut ur landet. Vidare belyser författaren 

att reformationen genomdrevs via riksdagen i Västerås 1527 samt att såväl prästerskapet som 
                                                        
88 Kursplaner för grundskolan 1994 (2000), Stockholm: Utbildningsdepartementet, s. 77, 78. 
89 Ibid, s. 77. 
90 Ibid, s. 77. 
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stora delar av folket till en början var motståndare till den nya lutherska läran och dess 

ekonomiska och politiska följder. Läroboken förtäljer även att Vasa lyckades med de två 

huvudsakliga mål som han hade satt upp för sitt liv, nämligen att regera för landets bästa samt 

se till att den egna släkten försäkrades en upphöjd ställning även i framtiden. Författaren 

klarlägger dock även att Vasas regeringstid under vissa tider kantades av otaliga uppror samt 

att utbildningsväsendet till stora delar förföll till följd av att Vasa inte prioriterade detta 

område särskilt högt.92 

     Författaren belyser i denna lärobok att Vasas relation till kyrkan till stor del kom att styras 

av konungens rådgivare som övertygade denne om de ekonomiska och politiska fördelar som 

kunde vinnas genom att genomföra en reformation i landet. Kyrkan och dess män beskrivs i 

boken vara goda för stora rikedomar vilka den svenske kungen, via riksdagen i Västerås 1527, 

kom att lägga beslag på. Vasa kom dessutom att utnämnas till kyrkans överhuvud och dessa 

förändringar kom sammantaget innebära att �Makten och härligheten hade för alltid gått 

förlorade för prästerståndet.�93 Vidare berättas att kyrkans män ivrigt motarbetade den nya 

läran och att dessa försökte förmå folket att resa sig gentemot kungen och kronan i hopp om 

att kunna återvinna kyrkans status och rikedomar.94  

     Författaren till läroboken belyser att Vasa, likt Sturarna och Engelbrekt, tagit hjälp av den 

frihets- och fosterlandsälskande allmogen för att befria landet från främlingar. Detta 

samarbete mellan kungen och allmogen beskrivs dock på intet sätt som oproblematiskt utan 

tvärtom så berättas det i läroboken att denna samverkan ofta förorsakade flertalet konflikter, 

uppror och avrättningar. Författaren menar att såväl allmogen som kungen drog nyttiga 

erfarenheter utifrån alla dessa skärmytslingar vilket innebar att kungen i framtiden dels kom 

att visas större lydnad och respekt och dels insåg kungen att han måste visa en större välvilja 

mot folket.95 

     Vasas färd bort från Dalarna med riktning mot Norge, dvs. den färd som vi idag förknippar 

med Vasaloppet, behandlas inte i denna lärobok. Vasas äventyr i Dalarna avhandlas nämligen 

i en separat läsebok i vilken eleverna kan fördjupa sina kunskaper kring olika historiska 

händelser, skeenden och personligheter. 

                                                                                                                                                                             
91 Kursplaner för grundskolan 1994 (2000), Stockholm: Utbildningsdepartementet, s. 77, 78. 
92 Lundh-Eriksson, Nanna, Sveriges historia för grundskolan, J.A. Lindblads förlag. Uppsala 1922, s.82-102.  
93 Ibid, s. 93. 
94 Ibid, s. 89-93, 95-98, 101. 
95 Ibid, s. 84-86, 92-97, 99-100. 
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     I denna lärobok berättas vidare att Vasa klarat sig undan de danska knektarna genom att 

klä ut sig till en oxdrivare under flykten bort från den danska fångenskapen.96 Den framtida 

svenska kungen tog sig därefter över till Sverige med ett handelsfartyg varefter han sökte stöd 

för en resning mot den danska överhögheten hos såväl smålänningar, östgötar som dalkarlar. 

Vasa kände sig, enligt författaren, manad att försöka rädda både sig själv och fosterlandet från 

de danska inkräktarna.97 

     I boken brukas två begrepp som har kopplingar till granskningsordet befriaren. Dessa ord 

är följande; befriare (s. 82) och därutöver beskrivs det att Vasa gick i spetsen för   

Frihetsstriden (s. 85) gentemot danskarna. 

     Benämningen riksbyggaren (s. 83) används i en bildtext vid ett tillfälle i boken. 

     När det gäller begreppet landsfadern så används ordet husfader (s. 98) vid ett tillfälle och 

förmedlar en likvärdig innebörd som granskningsordet. Det som beskrivs i texten är att Vasa 

styr det svenska riket som ett stort gods och betecknas därför som en husfader av författaren. 

     De adjektiv och personlighetsbeskrivningar som används om Vasa i läroboken är följande; 

�räddare�, �egenmäktig�, �självrådig� och �vred�. Därutöver berättas att Vasa var �en vördig 

och omtänksam husfader�, �ett gott föredöme�, och talade med sitt �rättframma språk�. Han 

beskrivs även som �gamle kung Gustav�.98  

7.2. Lärobok 1955 

Denna lärobok lystrar till namnet Svensk och allmän Historia och är skriven av Hagnell och 

Olander. I förordet motiverar författarna bokens disposition inom vilken den svenska och 

allmänna historien behandlas var för sig. De menar att denna uppdelning samt en kronologisk 

struktur främjar bokens möjligheter att ge eleverna den �...fasthet och reda...�99 som 

förespråkas i 1955 års undervisningsplan. Författarna påpekar även att bokens upplägg 

underlättar arbetet för såväl lärare som elever eftersom eleverna under studiet av svensk 

historia slipper att �...laborera med namn, folk och länder, varom de aldrig hört talas...�.100 

     I det undersökta kapitlet drar författarna flertalet paralleller mellan Vasa och andra kända 

historiska gestalters sätt att styra och agera ex. �sturarna� och Engelbrekt. Därutöver tillskrivs 

Lybeck en stor roll i läroboken dels vad gäller hur handels- och maktbalansen växlade i 

Östersjöområdet och dels gällande de ekonomiska förhållandena inom det svenska riket. 

                                                        
96 Gustav Vasa hölls vid den här tiden fången på den danska ön Jylland på order från den danske kungen 
Kristian.  
97 Lundh-Eriksson 1922, s. 83-85. 
98 Ibid, s. passim. 
99 Hagnell, Axel & Olander, Gunnar, Svensk och Allmän Historia, Skolförlaget Gävle AB. Gävle 1956, s. 3. 
100 Ibid, s. 3.  
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Läroboken belyser även att flertalet uppror och missnöjesyttringar riktades mot konungen 

men även att folket till sist kom att vörda konungen under dennes regeringstid.101 

     När det gäller Vasas relation till kyrkan så menar författarna att den främst kom att kretsa 

kring pengar dels av den orsaken att kyrkan ägde en stor del av landets jord och dels eftersom 

Gustav Vasa behövde tillgång till mycket pengar för att kunna betala kronans lån till Lybeck.  

I boken framställs Vasa som mycket intresserad av rikedomar och det berättas bl.a. att han 

överdrev skulden till Lybeck för att kunna samla på sig mer pengar än vad som var 

nödvändigt och att hans främsta motiv till att konvertera till protestantismen var möjligheten 

att ta pengar från kyrkan. Det beskrivs även hur många munkar och biskopar kom att bli 

förargade över att de mist sina maktpositioner och därför stöttade och underblåste de 

missnöjesyttringarna ute i landet.102   

     Vasas förhållande till allmogen beskrivs i boken som varierande. Författarna beskriver att 

Vasa till en början, efter att ha suttit fängslad i Danmark, försökte samla bönderna till resning 

gentemot övermakten men att han först inte fick något gensvar av bönderna i vare sig 

Småland, Östergötland eller Dalarna. När bönderna senare tänkte om och Vasa tog makten i 

landet så skedde stora förändringar eftersom denne såg till att beröva såväl andliga som 

världsliga stormän deras självständighet, tog ut höga skatter och styrde dessutom landet efter 

eget godtycke. Dessa och även andra orsaker kom att leda till att missnöje och en rad uppror 

kom att utbryta. Författarna menar dock att Vasa kom att ta lärdom av upproren och därefter 

började regera på ett annat sätt än tidigare. Det beskrivs bl.a. att såväl fattiga som rika blev 

tvungna att arbeta för att ombesörja landets välstånd och att folket nu kom att få ta del av en 

välförtjänt vila efter de många unionskrigen. Författarna berättar även att Vasa strax före sin 

död samlade folket till en riksdag där denne tog ett rörande avsked från sitt folk.103  

     Det som beskrivs i boken angående den händelse som vi idag förknippar med Vasaloppet 

är att Vasa, efter att ha misslyckats med att få respons från dalkarlarna, bestämde sig för att 

vandra mot Norge i hopp om att få hjälp och beskydd. Dalkarlarna tänkte om och sände 

därefter ut två snabba män efter Vasa som mer än gärna återvände till Dalarna.104    

     Vasas flykt undan de danska knektarna beskrivs endast kortfattat i denna lärobok. Det som 

nämns är att han via rykten fick reda på att han hade ett pris på sitt huvud och därför flydde 

                                                        
101 Hagnell & Olander 1956, s. 82-90. 
102 Ibid, s. 84-88. 
103 Ibid, s. 82-90. 
104 Ibid, s. 83. 
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till Dalarna samt att Norge utgjorde dennes nästa tillflyktsort. Därutöver nämns det i en 

bildtext att Vasa enligt traditionen räddades av Barbro Stigsdotter vid Ornässtugan.105 

     Benämningen Befriaren används i olika tempusformer och böjningar vid fyra tillfällen i 

texten; befrias, befriade och befrielsekriget (befrielsekriget används vid två tillfällen)  

(s. 84-86). 

     Ordet Riksbyggaren används vid ett tillfälle i boken och då i form av en rubrik (s. 82) 

alltmedan begreppet Landsfadern förekommer vid tre tillfällen i läroboken (s. 85,90). 

     De adjektiv och personlighetsbeskrivningar som finns upptagna i texten beträffande Vasa 

som person är följande; �härskarnatur�, �uthållig�, �praktisk�, �ombytlig�, �behaglig�, �glad�, 

�lättretad�, �misstänksam�, �bakslug�, �hänsynslös�, �småsnål�, �gniden�, �outtröttlig�, 

�självrådig� och �falsk�. Det beskrivs även att han kunde få �fruktansvärda vredesutbrott�, att 

han var av ett �ljust och muntert väsen�, att han hade �lätt att umgås med folk� samt att han 

hade �sinne� och �intresse� för såväl �natur�,�konst�, �musik� som �idrott�.106 

7.3. Lärobok 1962 

Författaren som skrivit denna lärobok vid namn Historia för grundskolan heter Yngve Berg.  

I bokens förord går det att läsa att upphovsmannen tagit hänsyn till den vid tiden aktuella 

läroplanen när boken skrevs samt att innehållet består av såväl grundkursavsnitt som av 

överkursavsnitt. Vidare förklaras i förordet att den svenska historien utgör bokens primära 

fokus men att även vissa specifika delar ur den allmänna och nordiska historien behandlas.107 

     I det kapitel där Vasa och hans liv behandlas väljer författaren att framförallt fokusera på 

hur det gick till när reformationen genomfördes och hur Sverige vid denna tid var beskaffat 

vad gäller faktorer såsom ex. näringsliv, utbildning och försvar. I boken berättas även hur 

kungen och hans söner levde under Vasatiden och dessutom får läsaren en inblick i hur 

livsförhållandena såg ut för merparten av befolkningen dvs. allmogen.108    

     Vasas relation till kyrkan påverkades starkt av det faktum att kyrkan och dess män 

förfogade över stora rikedomar och även en betydande världslig makt menar författaren. Vasa 

insåg att han, genom att stödja den nya läran som Olaus Petri fört med sig till Sverige, kunde 

bryta kyrkans maktställning i landet och dessutom kraftigt förbättra kronans finanser. Vidare 

berättar författaren att kyrkan under Vasas regeringstid kom att omvandlas till en protestantisk 

stadskyrka över vilken kungen hade all makt. I boken förklaras även att Vasa skarpt ogillades 
                                                        
105 Hagnell & Olander 1956, s. 82-83. 
106 Ibid, s. passim. 
107 Berg, Yngve, Sveriges historia för grundskolan, Almqvist & Wiksell/Gebers Förlag AB. Stockholm 1963, s. 
273- 274. 
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av de kyrkliga ledarna samt att kungen i sin maktfullkomlighet ofta kom att gå �...onödigt hårt 

fram.�109 gentemot såväl de kyrkliga byggnaderna som utbildningsväsendet.110 

     När det gäller Vasas relation till allmogen berättas det att kungen försökte utöva en strikt 

kontroll över denna genom att bl.a. införa fogdar och sk. jordeböcker för att kontrollera att 

varje gård betalade tillräckligt i skatt. Därutöver förklarar författaren att de hårda 

skattepålagorna och Vasas intensiva vilja att påverka hur bönderna bedrev sitt jordbruk ledde 

till ett utbrett missnöje och slutligen även uppror i landet. Vidare berättas att dessa uppror 

slutligen kom att kuvas av kungens knektar och att ledarna för dessa resningar straffades hårt 

av Vasa.111  

     Angående den händelse som vi idag förknippar med vasaloppet berättas i läroboken att 

Vasa flydde genom skogarna i riktning mot den norska gränsen efter det att han i första skedet 

misslyckats med att övertyga dalkarlarna om nödvändigheten att göra uppror mot den danske 

kungen. När dalkarlarna senare tänker om berättas det i boken att två skidlöpare sändes ut för 

att föra Vasa tillbaka till Dalarna. Författaren påpekar även att berättelserna om Vasas äventyr 

i Dalarna i många fall förskönats i efterhand vilket innebär att de inte är historiskt 

tillförlitliga.112 

     Angående Vasas flykt undan de danska knektarna förtäljer läroboken att denne under 

förklädnad lyckades fly från fångenskapen i Danmark, till vilken han från början 

tvångsförpassats av den danske kungen. I boken förklaras även att Vasa vid sin återkomst till 

Sverige var efterlyst i hela landet och därför tvingades röra sig runt i de svenska bygderna 

med största försiktighet för att undgå upptäckt. I en av bildtexterna går det att läsa att Vasa 

vid ett tillfälle valde att övernatta på den sk. Ornäsgården där han var nära att överraskas av 

de danska knektarna men lyckliga omständigheter gjorde att han undgick att bli avslöjad.113         

     Ett begrepp som har likvärdig betydelse som granskningsordet befriaren används vid ett 

tillfälle i boken där det beskrivs att Vasa fick stöd av Hansestäderna vid frihetskriget.(s. 86) 

     Begrepp som har liknande innebörd som ordet riksbyggaren förekommer i olika former 

och böjningar vid två specifika tillfällen i två separata rubriker: Gustav Vasa bygger upp sitt 

rike (s. 89) och Riksbyggmästare (s. 92). 

     Benämningen landsfadern används vid två tillfällen i texten. Vid ett tillfälle återfinns ordet 

i identisk form likt granskningsbegreppet och vid ett tillfälle vid lydelsen landsfader. (s. 92) 
                                                                                                                                                                             
108 Berg 1963, s. 86-99. 
109 Ibid, s. 88. 
110 Ibid, s. 86-90, 93. 
111 Ibid, s. 86-93. 
112 Ibid, s. 72. 
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     De adjektiv och personlighetsbeskrivningar som används angående Vasa är följande: 

�uthållig�, �arbetsam�, �snabb�, �handlingskraftig�, �hänsynslös�, �girig� och 

�misstänksam�. Det beskrivs även att kungen hade ett stort intresse för �handel�, �jordbruk�, 

�bergsbruk�, �boskapsskötsel�, �slottsbyggen�, �musik�, �dans� samt �affärer och andra 

praktiska ting�. Författaren förklarar att Vasa var �en härskarbegåvning med både goda och 

mindre goda egenskaper�, och att �han personligen ville vaka över allting i sitt rike�. Vidare 

berättas att kungen genom sin �skicklighet� och �sparsamhet� lyckats samla in stora 

rikedomar till staten och att han själv var �landets störste affärsman�. Därutöver upplyses 

läsaren om att kungen ibland kunde vara �spelande munter� men också hade ett �hetsigt 

lynne�. Författaren förklarar även att Vasa hade en förmåga att formulera sig �övertygande� 

och �skickligt� i både tal och skrift samt att kungen visade prov på både �kraft� och 

�duglighet� som landets överhuvud.114 

7.4. Lärobok 1969 

Åke Isling och Bengt Kullert har skrivit denna lärobok som heter Människan, naturen och 

samhället. Denna bok ingår i en läroboksserie som är ämnad att användas inom grundskolans 

mellanstadium och innefattar orienteringsämnena geografi, naturkunskap, samhällskunskap 

och historia samt även huvudmomenten i religionskunskap. I förordet går det att utläsa att 

författarna strävat efter att anpassa läroboken till den för tiden aktuella läroplanens (Lgr 69) 

mål, riktlinjer, kursföreskrifter och anvisningar. Upphovsmännen förklarar bl.a. att stoffet i 

läroboken är ordnat på ett sådant sätt att studierna, i enlighet med Lgr 69, kan organiseras som 

en �...kombination av samlad undervisning och ämnesinriktad periodläsning�115 samt att 

boken är upplagd på ett sådant sätt att såväl kollektiv som individuell undervisning 

möjliggörs. Innehållet i läroboken är beskaffat på ett sådant sätt att vissa textstycken är sk. 

överkursdelar vilka selektivt kan väljas av samtliga elever beroende på svårighetsgrad. Denna 

uppdelning av textstycken i grundskurs och överkurs skall enligt författarna underlätta den 

individualisering och kursplanering som föreskrivs i läroplanen.116  

     I denna lärobok väljer upphovsmakarna att dels behandla hur reformationen mottogs och 

genomfördes i Sverige och övriga Norden och dels beskrivs det uppsving näringslivet fick 

under Vasas tid vid makten. Därutöver berättas det om de folkliga missnöjesyttringar och 

                                                                                                                                                                             
113 Berg 1963, s. 71-73. 
114 Ibid, s. passim 
115 Isling, Åke & Cullert, Bengt, Människan, Naturen och samhället, Almqvist & Wiksell Förlag AB. Stockholm 
1972, s. 3. 
116 Ibid, s. 3-4. 
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uppror som, enligt författarna, uppstod till följd av olika ekonomiska tvistefrågor samt Vasas 

hårda styrelsesätt.117 

     Vasas förhållande till kyrkan menar författarna främst styrdes av kungens vilja att komma 

över kyrkans egendomar och därigenom kunna fylla på kronans i stort sett tomma kassakista. 

I boken berättas att Vasa under riksdagen i Västerås 1527 höll ett tal där denne hotade av avgå 

för att göra ständerna medgörligare i frågan om att genomföra reformationen samt sanera 

kronans finanser med hjälp av kyrkans, enligt Vasas utsago, överflödiga rikedomar. 

Författarna berättar att kungens hot om avgång fick önskad effekt vilket innebar att ett flertal 

beslut som gynnade kronan, Vasa själv och adelsmännen fattades under riksdagen. Dessa 

beslut innebar bl.a. att Vasa blev kyrkans överhuvud och att han fick tillgång till kyrkans 

rikedomar. Det berättas även att kungen inte nöjde sig med att endast överta kyrkans gårdar 

och gods utan även beslagtog kyrksilvret samt kyrkklockorna runt om i landet.118  

     I merparten av denna lärobok beskrivs Vasas förhållande till allmogen som fyllt av 

stridigheter och tvistefrågor. Upphovsmännen till läroboken berättar att de bönder och 

bergsmän som ursprungligen hjälpte Vasa till makten till en början hyste förhoppningar om 

att bättre tider skulle infalla under den nye kungens tid vid makten. När det då senare visade 

sig att problematiska frågor såsom höga skatter och brist på salt inte fick någon lösning så 

utlöste detta missnöje bland de breda befolkningslagren. Det utbredda folkliga missnöjet kom 

dessutom successivt att öka i takt med kungens försök att reglera böndernas sätt att bedriva 

sitt jordbruk samt inkassera allt mer av kyrkans ägodelar. Författarna förklarar att den folkliga 

besvikelsen och upprördheten gjorde att flertalet resningar utbröt i landet och att Vasa lät sina 

soldater kuva samtliga dessa uppror med våld.119  

     I denna lärobok har upphovsmännen valt att avhandla Vasas maktövertagande kortfattat. 

Det som berättas är att Vasas trupper på kort tid tog större delen av landet i besittning och att 

denne på midsommarafton 1523 kom att hyllas som rikets kung. Detta medför att varken 

Vasas färd från Mora till Sälen eller dennes flykt undan de danska knektarna tas upp till 

behandling.120 

     I boken har inget av granskningsorden; befriaren, riksbyggaren eller landsfadern 

återfunnits.  

     De adjektiv och begrepp beträffande Vasas personlighet som använts i boken är följande; 

�sparsam�, �hushållare�, �samlare� och �god hushållare�. Det beskrivs även att kungen 

                                                        
117 Isling & Cullert 1972, s. 22-29 
118 Ibid, s. 22-25, 27 
119 Ibid, s. 22-29 
120 Ibid, s. 22. 
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�styrde och ställde�, �ville bestämma det mesta�, �försökte noga kontrollera allt och alla�, och 

att han ville vara ett �föredöme� och en �läromästare�. Det berättas även att Vasa drevs av sin 

�sparsamhet�, �girighet� och �snålhet�.121  

7.5. Lärobok 1980  

Denna lärobok heter Historia 2 och är skriven av Eva Silvén- Garnert och Olov Svedelid.  

Författarna till boken har valt att dels fokusera på hur landets ekonomi och administration 

organiserades under Vasas tid vid makten och dels på hur reformationen och upproren i landet 

kom att anammas och utvecklas under samma tidsperiod. Därutöver innehåller kapitlet en 

historisk- skönlitterär skildring av en strid i skogen mellan kungens knektar och de bönder 

som deltog i det sk. Dackeupproret. I denna berättelse på tre sidor får vi följa huvudpersonen 

Magnus och hans möte med Nils Dacke och stridigheterna mot kungens knektar.122     

     Kung Gustav Vasas relation till kyrkan gestaltas främst ur ett ekonomiskt perspektiv. I 

boken berättas att kyrkan och biskoparna ägde mycket jord och hade mycket makt vilket Vasa 

ansåg vara ett problem eftersom han ville styra riket enrådigt och då fick det enligt honom 

inte finnas så starka grupperingar inom landet. Författarna beskriver att Vasa, via riksdagen i 

Västerås 1527, såg till att han själv blev kyrkans överhuvud och att kyrkan fick avge all sin 

jord till staten. Därutöver uteslöts biskoparna ur rådet123 och detta sammantaget innebar att 

kyrkans mäktiga ställning försvann i Sverige. Vidare berättas att gudstjänsterna, i enlighet 

med den protestantiska religiösa övertygelsen, snart började bedrivas på det svenska språket 

och att många människor till en början var emot reformationen.124     

     Även relationen mellan Vasa och allmogen beskrivs framförallt ur ett perspektiv med 

ekonomiska förtecken. I boken berättas att Vasa till en början fick folket med sig eftersom det 

fanns ett gemensamt missnöje gentemot den danske kungen Kristian II. När Vasa senare blev 

kung i Sverige så berättas det i boken att staten hade bristfälligt med pengar i statskassan. 

Detta medförde att Vasa vidtog en rad åtgärder för att öka rikets inkomster. Han valde bl.a. att 

höja skatten för bönderna samt införa noggrannare räkenskaper gällande de skatter som skulle 

betalas in till kronan. Författarna berättar att Vasa var en hård konung och att många 

människor var missnöjda såväl med hur han styrde riket som med reformationen vilket i sin 

tur medförd att flertalet uppror uppstod runt om i landet. Många bönder var dessutom 

                                                        
121 Isling & Cullert 1972, s. passim. 
122 Garnert-Silvén, Eva & Svedelid, Olov, Historia2, Almqvist & Wiksell Läromedel AB. Stockholm 1982,  
s. 41-49. 
123 Rådet bestod av de förnämsta adelsmännen och innan reformationen även av biskoparna och hade som 
uppgift att bistå kungen med stöd, råd och hjälp att styra landet. 
124 Garnért-Silvén & Svedelid 1982, s. 41-44. 
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besvikna på att kungen lade beslag på alla socknars kyrkklockor, vilka bönderna själva sparat 

ihop till, samt att skatterna var så höga. Dessa missnöjesyttringar kom sedermera att utvecklas 

till flera uppror varav klockupproret och Dackeupproret behandlas mer utförligt i läroboken. 

Det berättas att bönderna enades och försökte göra motstånd mot kungen och dennes fogdar 

men att böndernas framgångar endast kom att bli temporära och att många av upprorsmakarna 

kom att straffas hårt när de slutligen besegrades av Vasas armé.125  

     I denna bok saknas en redogörelse för hur det gick till när Vasa övertygade bönderna att 

resa sig gentemot den danska överhögheten och därmed finns det inte heller någon berättelse 

om den händelse som vi idag kopplar samman med �Vasaloppet�. Det som berättas är att 

Vasa ställer sig i spetsen för ett uppror i Dalarna och att han och hans anhängare till sist gick 

segrande ur striden med danskarna.126 

     Som redan nämnts har författarna i denna bok valt att berätta om Vasas väg till makten på 

ett kortfattat sätt vilket medför att dennes flykt undan de danska knektarna inte behandlas i 

boken.127  

     När det gäller hur ofta begreppen befriaren, riksbyggaren och landsfadern används i 

framställningen så kan det fastslås att inget av dessa ord förekommer i denna lärobok. 

De adjektiv och personlighetsbeskrivningar som förekommer angående Vasa är följande; 

�sträng�, �häftigt humör� och �mycket bestämda åsikter�.128  

7.6. Lärobok 1994 

Historia- Från vikingarna till Gustav III  heter denna bok som är skriven av Göran Körner.  

I denna lärobok väljer författaren framförallt att fokusera på Vasas väg till makten och de 

ekonomiska svårigheter som kom att uppstå under dennes regeringstid. I boken förklaras även 

hur det gick till när Sverige fick en ny statsreligion samt hur Vasatidens slott såg ut samt vilka 

funktioner dessa fyllde under 1500-talet.129 

     Vasas relation till kyrkan menar författaren främst har utvecklas utifrån det faktum att 

svenska staten saknade pengar och att kungen ansåg att det skulle vara lättare att styra folket 

om han skaffade sig makt över kyrkan. I läroboken förklaras att Vasa såg till att införa 

lutherdomen i landet samt göra sig till kyrkans högste chef och vilket i sin tur innebar att han 

kunde komma åt kyrkans stora tillgångar av ex. gårdar, gods, silver och guld. Denna 

                                                        
125 Garnért-Silvén & Svedelid 1982, s. 41-49. 
126 Ibid, s. 41. 
127 Ibid, s. 41. 
128 Ibid, s. passim. 
129 Körner, Göran, Historia Från vikingarna till Gustav III, Bokförlaget Natur och Kultur, Stockholm 2000, s. 
106-117. 
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utveckling var enligt författaren möjlig eftersom påven tappat all makt över norra Europa 

under 1500-talet.130 

     Kungens relation till allmogen beskriver författaren till en början som avvaktande och 

tveksam eftersom dalkarlarna funderade kring huruvida de skulle stödja denne adelsman i sitt 

uppror mot den danske kungen Kristian eller inte. Vidare berättas att en allt större del av 

befolkningen successivt kom att ställa sig bakom Vasa och att denne till sist blev krönt som 

Sveriges konung vid en riksdag i Strängnäs år 1523. I läroboken berättas även att många av 

bönderna senare kom att bli arga och besvikna på Vasa när denne i sin iver att komma över 

likvida medel beslagtog byarnas kyrksilver och kyrkklockor. Till följd av detta alltmer 

utbredda missnöje bland allmogen kom uppror att uppstå runt om i landet. Ett av dessa uppror 

kom att kallas klockupproret alltmedan bonden Nils Dacke låg bakom ett annat uppror vid 

namn Dackefejden som, enligt författaren, tog över ett år för kungens män att bryta ner. I 

boken framställs Vasa dels som en hård och noggrann kung som ville kontrollera böndernas 

arbete väldigt noga, vilket upprörde bönderna och dels som en kung som i vissa fall kunde 

kompromissa vilket enligt författarna var tur eftersom Sverige inte skulle haft råd med några 

ytterligare uppror.131 

     �Vasaloppet� behandlas endast i korthet i boken och författaren beskriver i en bildtext att 

Vasaloppet åks till minne av Gustav Vasa färd mellan Sälen och Mora. Denne berättar även 

att Vasa inte använde sig av några skidor utan istället tog sig fram på ett slags snöskor. Det 

som nämns i brödtexten angående denna händelse är att några dalkarlar, efter att ha tänkt om 

angående Vasas förslag, skidade ikapp denne och övertalade honom att återvända.132  

     De berättelser som redovisas i läroboken angående Vasas flykt undan de danska knektarna 

var när han: flydde hem från Danmark, gömde sig på Ornäsgården, agades av husmodern på 

Isala gård för att undgå upptäckt samt när han gömde sig i ett hölass på en kärra. På 

föregående sida har läroboksförfattarna förklarat för läsaren att det är viktigt att skilja på 

historia och historier och förklarar även att Gustav Vasa ibland ljög för att visa hur duktig han 

var. Därutöver berättas inom en parentes att berättelsen om Ornäs är fritt återberättad från 

Gustav Vasas krönika medan de två andra historierna från senare tid och utgör exempel på de 

hjältesagor som kan uppstå kring kända personer.133 

     Ordet befria förekommer i olika tempusformer och böjningar vid sex tillfällen i läroboken. 

De olika formerna som förekommer är befria (s. 106), befriade (s. 108), befriat (s. 110) och 
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131 Ibid, s. 108-110, 112-113. 
132 Ibid, s. 110. 
133 Ibid, s. 106, 108-110. 
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befrielsen (s. 112) alltmedan begreppet befrielsekriget (s. 106, 112) förekommer vid två 

specifika tillfällen. 

     Ordet riksbyggaren förekommer inte i texten men däremot förklaras vid ett tillfälle i boken 

att Vasa brukar kallas Sveriges grundare (s. 107) vilket jag betecknar som ett ord med 

likartad betydelse. 

     Begreppet landsfader används vid ett tillfälle i slutet av det granskade textavsnittet där det 

berättas att Vasa brukar kallas landsfadern (s. 113). 

     De adjektiv och personlighetsbeskrivningar som används i anknytning till kungens namn 

är följande; �hård�, �envis�, �misstänksam� och �sträng�. Därutöver berättas att Vasa 

�kontrollerar allt�, att han styrde landet som en �köpman�, att han hade ett �gott minne� samt 

att han �var en av de duktigaste kungarna i vår historia�.134  

 
8. Sammanfattande slutdiskussion 

8.1. Läroplanernas utveckling över tid 

Enligt min tolkning av läroplansanalysen så förskjuts historieämnets primära fokus successivt 

allt längre bort från den nationella och politiska historien vilket i sin tur innebär att de 

enskilda historiska gestalterna och händelserna kommer att tillskrivas en allt mer undanskymd 

roll i de senare läroplanerna. Visserligen innehåller samtliga av de granskade läroplanerna 

någon form av formulering där det framhålls att eleverna skall få ta del av och utveckla en 

ökad förståelse för hur olika historiska gestalter och händelser påverkat den historiska 

utvecklingen. Jag anser likväl att det finns en klar tendens till att läroplanerna fortlöpande 

under seklet införlivar allt fler historiska perspektiv ex. sociala, ekonomiska, och kulturella till 

historieämnet. Denna gradvisa utveckling mot ett allt mer mångfasetterat historieämne sker 

enligt min mening parallellt med en utveckling mot ett kraftigt breddat geografiskt perspektiv. 

Detta innebär att läroplanerna rör sig bort från en ensidig betoning av det svenska folkets 

historia till att betona såväl den nordiska som den allmänna historien. Även elevernas 

hembygds- och personliga historia samt nutidshistoria inbegrips inom ramen för historieämnet 

i de senare läroplanerna.  

     I samtliga läroplaner går det enligt min mening att återfinna formuleringar som åsyftar att 

eleverna skall beredas möjlighet att utveckla en ökad förståelse för sambanden mellan nutid 

och dåtid. Även vad gäller denna aspekt av historieämnet anser jag att en förskjutning 

etappvis har skett från det nationella till det nordiska, europeiska och slutligen även det 

                                                        
134 Körner 2000, s. passim. 
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globala perspektivet. Utvecklingen i läroplanerna går enligt min mening från att i den 

tidigaste (1919) betonat att undervisningen skall ombesörja att eleverna utvecklar en sund 

fosterlandskänsla mot att i ökande grad betona att eleverna skall utveckla en förståelse för 

såväl andra människor som tidigare generationer. I de senare läroplanerna framhävs t.ex. att 

eleverna skall fostras till demokratiska medborgare som visar respekt för alla folk (1980) och 

att eleverna skall utveckla en förståelse för att var tids människor bör bedömas utifrån de 

förutsättningar som var rådande under deras livstid (1994).   

     Var och en av de granskade läroplanerna innehåller även meningar och fraser inom vilka 

vikten av att ett objektivt förhållningssätt i förhållande till olika historiska företeelser betonas. 

De utvecklingstendenser som jag kunnat urskilja via läroplansanalysen är att det i den äldsta 

läroplanen (1919) betonas att det är viktigt att den historiskt sanna bilden förmedlas alltmedan 

det i senare läroplaner förklaras att det kan vara motiverat att i undervisningssyfte bruka sagor 

och annat liknande historiskt stoff i undervisningen så länge detta åtskiljs från den historiska 

forskningen. Vidare upplever jag att en förskjutning gradvis har skett från tanken att läraren 

ensam skall vara den som ansvarar för urvalet i undervisningen och berätta för eleverna att 

historiska konflikter och händelser kan belysas ur flertalet olika utgångspunkter och 

infallsvinklar. Min uppfattning är att samtliga av de senare utgivna läroplanerna (1955, 1962, 

1969, 1980, 1994) understryker att eleverna själva, med lärarens bistånd, skall inta en aktiv 

och källkritisk inställning i förhållande till det historiska stoff som förmedlas i 

historieundervisningen.                                               

     Det finns, enligt min mening, ett generellt gemensamt drag i läroplanerna vad gäller den 

innehållsliga aspekten i historieundervisningen. I de två äldsta läroplanerna (1919, 1955)   

föreskrivs att det är av vital betydelse att en restriktiv hållning intas när det gäller hur frekvent 

specifika namn och årtal används i historieundervisningen. Dessa restriktioner tolkar jag som 

en indirekt följd av den vid denna tid parallellt löpande utvecklingen mot ett breddat historiskt 

perspektiv och verksamhetsfält i historieundervisningen. Den gradvisa utvecklingen bort från 

den politiska och nationella historien till förmån för ett bredare historiskt perspektiv som jag 

skisserat tidigare i undersökningen anser jag gör sig gällande även i de senare läroplanerna 

(1962, 1969). I dessa läroplaner föreskrivs att ett kritiskt förhållningssätt bör intas gentemot 

de gemenskaper som eleven själv är en del av t.ex. det egna landet, Europa och västerlandet i 

stort för att därigenom kunna skapa en nyanserad bild av såväl andra länder som andra folk. 

De senast utgivna läroplanerna (1980, 1994) följer enligt min mening i samma spår som de 

föregående men i dessa betonas även vikten av att eleverna gör jämförelser mellan deras egna 
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och andras livssituationer för att på det sättet kunna utveckla en ökad förståelse för andra 

människor och deras levnadssätt.   

     I de tidigare läroplanerna (1919, 1955, 1962, 1969) går det enligt min mening att utläsa att 

betydelsefulla och fascinerande personer var avsedda att utgöra centrala moment i 

historieundervisningen dels som intresseväckande faktorer i undervisningen och dels som 

betydelsefulla beståndsdelar i historieutvecklingen i stort. I de allra tidigaste läroplanerna 

(1919, 1955) föreskrivs att fokus i undervisningen skall ligga på de personer som utmärkt sig 

genom extraordinära prestationer samt de händelser som på ett naturligt sätt kan inordnas i det 

övergripande historiska sammanhanget. I de närmast efterföljande läroplanerna (1962, 1969) 

anser jag att fokus till relativt stor del fortsätter att ligga på enskilda personligheter men nu 

betonas även vikten av att man i undervisningen belyser såväl de positiva som negativa 

sidorna hos den historiske gestalten. I de senast utgivna läroplanerna (1980, 1994) förefaller 

det enligt min mening vara så att fokuseringen på specifika personer och händelser till stor del 

avtagit till förmån för flertalet andra ämnen och perspektiv inom historieämnet bl.a. 

nutidshistoria, socialhistoria och migrations- och miljöfrågor. I detta fall vill jag emellertid 

belysa det faktum att de senast utgivna läroplanerna enligt min mening (1980, 1994) består av 

mer vaga och oprecisa formuleringar än de föregående i detta avseende.   

8.2. Hur har Vasa framställts i läroböckerna? 

I samtliga av de läroböcker som granskats i uppsatsen framhåller författarna att Vasas relation 

till kyrkan framförallt präglats av dennes vilja att komma över kyrkans rikedomar. I alla de 

läroböcker jag granskat förklaras även att Vasa hade en vilja att öka sin egen makt på 

bekostnad av kyrkan och dess män. Enligt min uppfattning är det emellertid anmärkningsvärt 

att det inte i någon av läroböckerna finns någon som helst antydan till att Vasa skulle ha 

stöttat reformationen av religiösa skäl. Istället betonas i flertalet av läroböckerna att kungen 

bl.a. ljög, överdrev och gick överdrivet hårt fram för att komma åt kyrkans förmögenheter 

vilket gjorde kyrkans män förargade. Den bild som målas upp i läroböckerna angående Vasa 

är enligt min mening inte en positiv sådan. Jag anser att de granskade läroböckerna framhäver 

en relativt beständig uppfattning angående Vasas relation till kyrkan där denne huvudsakligen 

framställs som en makt- och pengagirig person.    

     I var och en av de granskade läroböckerna förklarar författarna att allmogen av olika 

anledningar var missnöjd med Vasas sätt att styra riket. De orsaker till missnöjet som, enligt 

min mening, förekommer mest frekvent i läroböckerna var att kungen styrde med stort 

godtycke, hade stor kontrollvilja, utfärdade höga skatter och ofta använde våld för att kuva de 
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uppror som uppstod i landet. I merparten av läroböckerna nämns även två av upproren vid 

namn, nämligen klockupproret och Dackeupproret/fejden, varav åtminstone det förstnämnda 

enligt min tolkning var en indirekt följd av den reformation som Vasa lät genomföra i landet. I 

läroböckerna anser jag följaktligen att det går att utläsa att allmogen, åtminstone till en början, 

var skeptiskt inställda till protestantismen och kungens ökade befogenheter i de kyrkliga 

frågorna. Kung Vasa skildras som jag antytt ovan framförallt som ett statsöverhuvud vars 

relation till folket var stormig och konfliktfylld. Detta hindrar emellertid inte att Vasa i några 

av läroböckerna, trots sina brister, beskrivs som en kung med delvis goda sidor. I tre av de 

granskade läroböckerna (1919, 1955 och 1994) återfinns textstycken som framhåller att Vasa 

kunde kompromissa med allmogen samt att kungen i slutet av sin regeringsgärning trots allt 

var omtyckt av sitt folk. I merparten av läroböckerna förklaras även att Vasa hade lyckan att 

få allmogen på sin sida i konflikten med den danske kungen Kristian vilket i sin tur 

möjliggjorde Vasas väg till kungakronan i Sverige. 

     När det handlar om hur den händelse som vi idag förknippar med vasaloppet skildras i 

läroböckerna kan det konstateras att denna antingen behandlas kortfattat (1955, 1962, 1994) 

alternativt inte alls (1919, 1969, 1980). I två (1955, 1994) av de läroböcker där �vasaloppet� 

tas upp till behandling förklarar författarna att Vasa troligen färdades till fots och inte med 

skidor. I en av läroböckerna (1919) hänvisar författaren till en separat läsebok för 

fördjupningsstudier angående Vasas flykt mot norska gränsen alltmedan de övriga två (1969, 

1980) endast kortfattat berättar att Vasa med allmogens bistånd lyckades överta makten och 

lät kröna sig till kung över Sverige.    

     Gustav Vasas flykt undan de danska knektarna behandlas i fyra av de sex granskade 

läroböckerna. I de äldre läroböcker (1919, 1955, 1962) som behandlar dessa händelser 

fokuseras främst att Vasa vid sin återkomst från fångenskapen i Danmark var efterlyst och att 

han försökte förmå bönderna att ställa sig bakom honom i kampen mot danskarna. I två av de 

tre äldre läroböckerna (1955, 1962) förklaras att Vasa vid ett tillfälle gömde sig på den sk. 

Ornäsgården för att undgå upptäckt. I samtliga av dessa tre äldre läroböcker (1919, 1955, 

1962) behandlas således Vasas flykt undan de danska knektarna, enligt min mening, tämligen 

kortfattat. Noterbart är även att såväl 1969 som 1980:s läroböcker helt saknar denna typ av 

framställningar. Den bok som ägnar mest utrymme till att belysa Vasas flykt är 1994 års 

lärobok där samtliga av de mest välkända av Vasas äventyr återges. I denna lärobok återfinns 

även källkritiska hänvisningar och upplysningar angående hur denna typ av berättelser skall 

hanteras i skolmiljön. 
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     När det handlar om hur frekvent granskningsbegreppen: befriaren, riksbyggaren och 

landsfadern begagnas i läroböckerna så visar undersökningen på att dessa används i en 

relativt likartad mängd bland de äldre (1919, 1955, 1962) läroböckerna. Denna slutsats blir 

möjlig genom att räkna samman hur ofta de tre begreppen förekommer varje lärobok, vilket 

gav följande resultat: 1919, 4 ggr, 1955, 8 ggr, 1962, 5 ggr. Det som jag upplever som 

anmärkningsvärt är att de närmast efterföljande läroböckerna (1969, 1980) helt saknar denna 

typ av begrepp i sina framställningar alltmedan granskningsbegreppen återigen dyker upp i 

den senast utgivna läroboken: 1994, 8 ggr.  

     Vad gäller i vilken omfattning olika adjektiv och personlighetsbeskrivningar används i 

anknytning till Vasas namn så påvisar undersökningen att förekomsten av denna typ av ord 

och fraser varierar betänkligt mellan läroböckerna. Ur läroboksanalysen går det att utläsa att 

Vasas personlighet skildras ingående i både 1955 och 1962 års lärobok där denne beskrivs 

med 24 respektive 26 ord och fraser. Dessa utförliga framställningar står enligt min mening i 

skarp kontrast till de övriga läroböckerna där Vasas personlighet inte tillägnas samma intresse 

och utrymme. I de övriga läroböckerna förekommer adjektiv och beskrivningar angående 

Vasas personlighet i följande omfattning: 1919, 9 ggr., 1969, 12 ggr., 1980, 3 ggr. och  

1994, 8 ggr. 

8.3. Vilka faktorer har påverkat läroböckerna?  

Den tidigare skisserade läroplansutvecklingen pekade på en tendens där betoningen i 

läroplanerna gått från att framhålla att historieundervisningens fokus skall ligga på det 

nationella planet och ge en bra fosterlandskänsla till att framhäva vikten av en ökad förståelse 

för andra folk samt vikten av ett breddat historiskt perspektiv. Därutöver klargjordes tidigare i 

uppsatsen att den rådande tendensen i början av 1900- talet var att historieundervisningen 

främst skulle belysa den fosterländska historien med tillhörande persons- och 

nationsglorifieringar.135 I denna undersökning har jag inte kunnat urskilja några tydliga 

samband mellan dessa utvecklingstendenser och hur Vasas skildrats i de läroböcker som 

granskats. Det enda som i denna undersökning skulle kunna stödja tesen att de tidigare 

läroböckerna i högre grad än de senare innehåller stoff som är nationellt förskönande är de 

resultat som framkommit angående de sk. granskningsbegreppen. Granskningbegreppen, som 

enligt min mening är ett slags förskönande omskrivningar av Vasa som person, förekommer 

nämligen överlag oftare i de äldre läroböckerna än de senare. Detta resultat anser jag 

emellertid inte att det går att dra några djupare slutsatser utifrån eftersom resultatet till stor del 
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påverkats av hur den enskilda läroboken är beskaffad vilket innebär att en annan urvalsprincip 

kunnat leda fram till ett annat resultat. Dessutom kan detta resultat inte betraktas som entydigt 

då denna typ av begrepp förekommer vid flertalet tillfällen i den senast utgivna läroboken 

(1994).  

     När det handlar om hur Vasas relationer till kyrkan och allmogen har skildrats i 

läroböckerna anser jag att denne huvudsakligen framställts som en makt- och pengagirig 

person och inte som en god och förstående kung med landets bästa för ögonen. Vasas relation 

till kyrkan och allmogen har, enligt min mening, till övervägande del framställts i negativa 

ordalag alltmedan läroböckerna överlag136 uppvisar en relativt jämn fördelning av hur ofta 

positiva respektive negativa adjektiv och personlighetsbeskrivningar använts beträffande Vasa 

som person.137 Detta medför att det utifrån denna undersökning inte finns något stöd för att de 

tidigast utgivna läroböckerna i högre grad än de senare skulle försökt införliva en sund 

fosterlandskänsla och en positiv nationell bild i undervisningen. Undersökningens resultat 

visar snarare på att samtliga av de granskade läroböckerna i hög grad belyser, de för Vasas 

vidkommande, mindre smickrande sidorna gällande såväl dennes personlighet som hans sätt 

att styra landet. Min uppfattning är att läroböckerna under den granskade tidsperioden 

uppvisar ett tämligen beständigt mönster vad gäller den i huvudsak negativa bild som målas 

upp av Vasa som regent. Vad detta beror på är naturligtvis svårt att svara på men kanske kan 

det vara så att den beständiga bild som ges av Vasa i de granskade läroböckerna är en följd av 

att läroboksförfattarna medvetet eller omedvetet låtit sig inspireras av såväl sina föregångare 

som kollegor och konkurrenter? Flertalet av de forskare som tidigare bedrivit 

läromedelstudier har nämligen framhållit att det är vanligt förekommande att läroböcker är 

tendensiösa i förhållande till tidigare utgivna läroböcker. Långström vill t.ex. hävda att det 

över tid utvecklats en slags lärobokstradition inom vilken läroböckernas uppläggning, omfång 

och struktur i hög grad tycks ha reproducerats under betydande tidsperioder.138 Andolf lyfter i 

sin tur fram läromedelsgranskningen som en starkt bidragande orsak till att läroböckerna 

tenderat bli stöpta i samma form eftersom varken författare eller förlag ville riskera att inte bli 

godkända.139 Vidare menar Ajagán-Lester i sin avhandling att fördomar och stereotyper 

                                                                                                                                                                             
135 Se 4.3. Historieämnets historia i korthet, s. 11-12. 
136 Noterbart är emellertid att 1962 års lärobok bryter detta mönster eftersom de positiva utsagorna om Vasa i 
denna framställning utgör en klar majoritet. 
137 Vid denna uträkning har jag endast inräknat de adjektiv och personlighetsbeskrivningar som klart och tydligt 
kan betecknas som en positiv alternativt negativ utsaga angående personen Gustav Vasa. Övriga begrepp har 
betraktats som neutrala t.ex. har utsagor beträffande Vasas intressen inte medtagits i uträkningen.  
138 Långström 1997, s. 91-93. 
139 Andolf 1972, s. 292-294. 
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historiskt sett tenderat att ständigt reproduceras i läroböcker till följd av att 

läroboksförfattarna lånat material och uppslag av varandras framställningar.140 

     Den, enligt min mening, relativt rikliga förekomsten av negativa omdömen och utsagor 

som florerar i de granskade läroböckerna beträffande Vasa påvisar en något annan bild än den 

som utmålas i Lars-Olof Larssons bok Gustav Vasa- landsfader eller tyrann? Larsson 

framhåller i sin bok att historieforskningen i allt för ringa grad källkritiskt ifrågasatt de källor 

som härstammar från Gustav Vasas tid och därigenom har bilden av Vasa som den gode 

hjälten kommit att prägla historieskrivningen.141 Larsson menar att detta är en alltför 

förenklad bild och påpekar i sin framställning att Vasa inte var någon egentlig krigarkung, att 

han inte tålde kritik samt att han inte heller kan betecknas som det svenska rikets 

grundläggare etc.142 Den kritik som Larsson riktar mot historieforskningen kan enligt min 

mening inte riktas mot författarna av de läroböcker jag granskat. Detta eftersom samtliga av 

de granskade läroböckerna, i mer eller mindre grad, delgivit läsaren såväl positiva som 

negativa omdömen om Vasa.  

     I samtliga läroplaner betonas vikten av att ett objektivt förhållningssätt intas i 

historieundervisningen och jag anser att denna strävan, i varierande grad, avspeglas i 

läroböckerna. Läroböckerna är enligt min mening, 1994 års lärobok delvis undantagen, 

överlag försiktiga med att behandla händelser och företeelser som dels kan uppfattas som 

sägner/myter och dels som nationellt förskönande. Denna försiktighet anser jag avspeglar sig i 

det faktum att de granskade läroböckerna helt saknar, alternativt ytterst sparsamt och 

kortfattat, behandlar Vasas flykt undan de danska knektarna samt den händelse som vi idag 

förknippar med vasaloppet. Detta resultat upplever jag som något anmärkningsvärt eftersom 

det i de senare utgivna läroplanerna (1962, 1969) föreskrivs att det kan vara befogat att 

använda sig av sagor och liknande innehåll i undervisningen så länge detta stoff särskiljs från 

fakta som härstammar från historisk forskning. Varför läroboksförfattarna förefaller ha 

undvikit att behandla dessa mytomspunna äventyr kan jag inte ge något entydigt svar på. 

Kanske kan det ha sin bakgrund i att läroboksförfattarna vid skrivandet av läroböckerna i hög 

grad tog hänsyn till den statliga läromedelsgranskningens krav på objektivitet. Möjligtvis kan 

det även vara en följd av de avlägsningskrav som efter första världskriget börjat resas mot de 

nationalistiska inslagen i undervisningen.143      

                                                        
140 Ajagán-Lester 2000, s. 230-232. 
141 Larsson, Lars-Olof 2002, s. 1-9, 16-17. 
142 Ibid, s. 60-61, 103-105, 122-124. 
143 Andolf 1972, s. 61-63. 
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     När det gäller de granskade läroplanernas utveckling över tid har jag även kunnat urskilja 

vissa utvecklingslinjer angående vilken fokus som skall läggas vid enskilda personligheter, 

händelser, namn och årtal i historieundervisningen. Dessa utvecklingslinjer pekar på att de 

granskade läroplanerna successivt frångår tanken att undervisningen skall fokuseras på 

enskilda personligheter och händelser till att i allt högre grad betona vikten av att ett breddat 

historiskt perspektiv och verksamhetsfält antas i historieundervisningen. De tendenser som 

går att utläsa ur läroboksanalysen är däremot mer tvetydiga enligt min uppfattning. När det 

gäller hur ofta de sk. granskningsbegreppen förekommer i läroböckerna så kan jag konstatera 

att dessa används i ungefär samma mängd i de äldre läroböckerna (1919, 1955, 1962) samt i 

den senaste läroboken (1994). Begreppen saknas dock helt i 1969, 1980:s läroböcker vilket 

enligt min mening skulle kunna vara en indikation på att persons- och nationsglorifieringarna 

successivt tenderade minska under den undersökta tidsperioden. I de granskade läroböckerna 

förekommer granskningsbegreppen med följande frekvens: 

1919 4 ggr, 1955 8 ggr, 1962 5 ggr, 1969 0 ggr, 1980 0 ggr, 1994 8 ggr.  

Detta resultat anser jag i huvudsak stödjer resonemanget att personcentreringen tenderar 

minska över tid men noterbart är att 1994 års lärobok avviker från den skisserade 

utvecklingslinjen.  

     En liknande tendens kan enligt min mening urskiljas genom att granska hur ofta 

personlighetsbeskrivningar och adjektiv beträffande Vasa som person använts i 

läroböckerna:  

1919 9 ggr, 1955 24 ggr, 1962, 26 ggr, 1969 12 ggr, 1980 3 ggr, 1994 8 ggr.  

Denna utvecklingslinje är visserligen inte entydig eftersom såväl 1919 som 1994 års lärobok 

avviker från den hypotetiska utvecklingskurvan. Jag anser emellertid att den markanta 

skillnaden mellan 1962 och 1969 års läroplaner skulle kunna indikera att en utveckling bort 

från en personcentrerad historieundervisning skulle ha inletts.    

     I denna del av analysen som belyser hur ofta vissa ord och begrepp förekommer i 

läroböckerna kan det konstateras att den enskilda lärobokens beskaffenhet i hög grad inverkar 

på resultatet vilket medför att slutsatserna måste hållas något öppna och försiktiga. Troligen 

skulle ett utökat källmaterial kunna ge ett tydligare besked huruvida läroböckerna över tid 

förändrats på ett sådant sätt att historiska enskildheter hamnar i bakgrunden alltmedan andra 

historiska perspektiv hamnar i förgrunden.     

     När det gäller 1994 års lärobok kan det konstateras att denna med avseende på flera 

faktorer avviker från de andra läroböckerna. I denna lärobok förekommer bl.a. i högre grad än 

övriga läroböcker berättelser angående Vasas flykt undan de danska knektarna och dessutom 
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är 1994 års lärobok en av de läroböcker där de sk. granskningsbegreppen oftast förekommer. 

Vidare är 1994 års lärobok en av de två läroböcker där det berättas något om hur Vasa 

färdades på sin flykt bort från Dalarna i riktning mot Norge. Detta kan enligt min uppfattning 

ha sin bakgrund i det faktum att enskilda läroböcker kan se mycket olika ut vad gäller t.ex. 

framställningssätt och innehåll men jag utesluter inte heller att vissa specifika faktorer 

bidragit till att 1994 års lärobok i viss mån urskiljer sig från de övriga. 

     När det gäller läroplanernas utvecklingstendenser pekar de två senast utgivna läroplanerna 

(1980, 1994), enligt min mening, på att eleverna själva skall inta en mer aktiv roll vad gäller 

källkritik än tidigare. Detta har möjligen föranlett att författaren till 1994 års lärobok infogat 

källkritiska moment i sin framställning i samband med behandlingen av Vasas flykt undan de 

danska knektarna och vasaloppet. Därutöver anser jag, som tidigare nämnts, att 

formuleringarna i de senast utgivna läroplanerna (1980, 1994) angående hur specifika 

historiska händelser och personligheter skall behandlas har blivit allt mer oprecisa och vaga i 

förhållande till föregångarna. Denna utveckling inom läroplansområdet anser jag uppmuntrar 

såväl lärare som elever att själva vara med och inverka på vilket innehåll som skall behandlas 

i undervisningen. Jag menar att denna successiva utveckling mot en uppluckring av vilket 

innehåll som skall ingå i historieämnet kan ha bidragit till att 1994 års läroboksförfattare 

valde att även behandla det stoff som kan betecknas som ett slags nationella sägner/myter på 

ett mer utförligt sätt än föregångarna. Vidare belyser såväl Långström som Andolf i sina 

avhandlingar att den statliga läromedelsgranskningen, i varierande grad, har påverkat 

läroboksförfattarnas skrivande fram till 1991 då granskningen av läromedel i praktiken 

upphörde.144 Jag anser att det är rimligt att anta att 1994 års författare, till skillnad från 

föregångarna, upplevde en större frihet att behandla det stoff som denne ansåg vara av intresse 

för eleverna. Detta eftersom läromedelsgranskningen vid tiden för denna boks utfärdande 

varit nerlagd sedan ett antal år tillbaka. Andolf påpekar i sin uppsats att det är självklart att 

läroboksförfattarna under läromedelsgranskningens tid följde de aktuella kursplanernas 

riktlinjer eftersom detta enligt honom var ett livsvillkor för läroböckerna. Han menar även att 

läromedelsgranskningen kunde ha en hämmande effekt på nytänkandet och utvecklingen av 

läroböckernas innehåll och utformning. Detta eftersom alltför genomgripande förändringar 

från förlagens och författarnas sida kunde medföra att läroboken underkändes och att dess 

utgivningsdatum därigenom försenades betänkligt.145 Även Långström menar att det är troligt 

                                                        
144 Långström 1997, s 191-206. 
145 Andolf 1972, s. 292-294. 
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att såväl författarna som förlagen hade en bra koll på vilka regler som gällde för läromedel, 

för att därigenom undvika att få underkända böcker.146     

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
146 Långström 1997, s. 203-207. 
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