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Sammanfattning  

Läroböcker i historia liksom historieämnet i en mer generell bemärkelse uttrycker en 

reproduktion och ett selektivt urval av den historia som anses vara relevant för 

historieundervisningen i skolan enligt den rådande historiekulturen. Föreliggande studie har 

som syfte att undersöka hur en del av denna historia reproduceras i läroböcker avsedda för 

lågstadieelever. Innehållet i två SO-läroböcker för årskurs 1–3 har analyserats, där forntiden 

som är en del av det centrala innehållet i kursplanen i historia, har varit fokusområdet. 

Resultaten i vår studie visade på att innehållet och de tillhörande diskurserna i läroböckerna 

har tendenser till att inte harmonisera med vad som står i kursplanen i historia för grundskolan. 

Exempelvis har studien kommit fram till att vikingatiden har en snäv diskurs som reproduceras 

utifrån en liten grupp mäns berättelser, snarare än att belysa vikingatiden ur till exempel ett 

interkulturellt perspektiv som skulle ligga mer i linje med den rådande kursplanen. I stora drag 

så visar vår studie liksom tidigare forskning att läroböcker i historia präglas av relativt ensidiga 

perspektiv, vilket skulle kunna utgöra ett didaktiskt hinder för att utveckla elevers 

historiemedvetande. En av studiens viktigaste slutsats är därmed att lärare bör vara vaksamma 

angående den historia som presenteras i läroböcker, samt kunna kritiskt granska och jämföra 

läroböckernas innehåll med kursplanens syftesformulering för att elever ska kunna utveckla 

det historiemedvetande som de uppmanas göra i kursplanen.  

 

Nyckelord: läroböcker, kritisk diskursanalys, forntiden, meningserbjudande, historiebruk, 

historiemedvetande, lågstadiet 
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1 Inledning 

Läroböcker har ett visst antal sidor på sig att förmedla ett visst tema ur historien. 

Historiedidaktikern Robert Thorp (2014, s. 505) menar på att författare som skriver 

historieläroböcker gör medvetna val och tolkningar som beror på den historiekultur som de 

omges utav. Niklas Ammert (2016, s. 140) som också är historiedidaktiker menar att samhället 

avspeglas i läromedlens urval och perspektiv i form av politik, ekonomi och kultur. Utifrån det 

har Sverige och eventuellt svenska läromedelsförfattare en historiekultur som präglar 

utformningen av specifikt svenska SO-läroböcker. Läroböcker i historia kan därmed säga något 

om hur historia används och förmedlas i en viss historiekultur. Enligt Historiedidaktikern 

Ingmarie Danielsson Malmros (2012, s. 13) så har historiekultur både att göra med hur historia 

produceras men även hur historia konsumeras. Danielsson Malmros (2012, s. 13) menar att 

eleverna är en del av förmedlingsprocessen inom historiekulturen. Det utgör, enligt oss, 

huvudargumentet till den didaktiska relevansen för läroboksstudier, det vill säga att läroböcker 

inte bara har effekt på mikronivå utan även är inbäddad i ett större sammanhang gällande kultur, 

ekonomi och politik. Läroböcker i historia blir med vårt perspektiv inte endast redskap för att 

lära elever om historia, utan även redskap för att socialisera in dem i en viss historiekultur. 

 

Enligt Ammert (2016, s. 140) så bidrar forskning om läromedel till att vi får reda på mer om 

exempelvis innehåll, fokus, form och dess tänkta funktion. Kunskapen som vi får ut av detta 

kan då vara nödvändigt för lärare i flera avseenden, exempelvis för att få insikt på vilka olika 

sätt läromedelsförfattarna förmedlar innehållet och hur lärare kritiskt kan granska det för 

undervisningssyfte. Det är även viktigt att ge lärare analytiska verktyg som gör att de kan bli 

uppmärksammade över hur historia faktiskt är utformad i läroböckerna. Studien kan 

förhoppningsvis också användas av lärare i syfte för att se över vilka diskurser som går att finna 

i läroböcker, samt i vilka situationer det kan vara bra att kritiskt granska dessa. 

 

Enligt syftet för kursplanen i historia för grundskolan Skolverket (2022b, s. 180) så ska elever 

utveckla historiemedvetande, exempelvis genom att de erbjuds möjlighet att reflektera över hur 

historia brukas och därigenom skapar förståelse för olika kulturella sammanhang och dess 

betydelse för historieämnet. Historieämnet är ett ämne som präglas av mångsidiga perspektiv 

och vi anser då att det är av stor didaktisk relevans att utföra en studie på vilken typ av historia 

elever i årskurs F-3 får möta, vilka diskurser som forntiden präglas utav i läroböckerna och hur 

de korrelerar med läroplanen. Vi kommer i denna studie genomföra en kritisk diskursanalys på 

två SO-läroböcker för årskurs 1–3 där vi kommer att analysera ifall det finns ett normaliserat 

perspektiv (något centralt respektive perifert), hur genus, etnicitet och nationalitet reproduceras 

och vilka meningserbjudanden detta kan medföra. Syftet med denna studie är alltså att 

analysera innehållet om forntiden i SO-läroböcker för årskurs 1–3. 

 

Diskussionen som kommer föras utifrån vårt resultat kommer likt Thorp (2014, ss. 511–512) 

inte kunna säga något om ifall läroböckerna i sig utvecklar historiemedvetande hos eleverna, 

men den kan förhoppningsvis säga något om vilka diskurser som går att finna i läroböckerna, 
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samt hur dessa förhåller sig till andra sociala diskurser så som skolans styrdokument och vad 

det i så fall kan ha för påverkan på elevers meningsskapande och historiemedvetande.  
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2 Bakgrund 

I bakgrunden kommer läsaren först att få en överblick om vad skolans styrdokument säger om 

historia för årskurserna 1–3 i Lgr11 samt Lgr22. Kursplanen i historia för grundskolan, samt 

kommentarmaterial från Skolverket kommer att behandlas. Här behandlas även läroböckernas 

didaktiska relevans för både elever och lärare, läroboksanalysens relevans och likaså forskares 

intresse för historieläroboken.  

 

2.1 Ämnet historia   

 

Den nu gällande kursplan Lgr22 i ämnet historia är nästan densamma som i tidigare kursplan 

Lgr11, det vill säga att den nästintill är oförändrad. Den nu gällande kursplanen i ämnet historia 

bygger på grundtankarna från den tidigare kursplanen.  Historiemedvetande är likt den tidigare 

kursplanen det som lyfts fram som centralt i vad undervisningen ska bidra till. 

 

  Kursplanens långsiktiga mål i ämnet historia är (Lgr22): 

 

• kunskaper om händelser, aktörer och förändringsprocesser under olika tidsperioder samt om 

historiska begrepp och långa historiska linjer, 

• förmåga att ställa frågor till historiska källor samt att tolka, kritiskt granska och värdera dessa, 

och 

• förmåga att reflektera över hur historia kan brukas i olika sammanhang och för olika syften. 

(Skolverket, 2022b, s. 10) 

 

Kursplanens tidigare långsiktiga mål (Lgr11): 

 

• använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, 

gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,  

• kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,  

• reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika 

perspektiv, och 

• använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används. 

(Skolverket, 2022b, s. 4) 

 

Här kan vi se en jämförelse på kursplanens nu gällande långsiktiga mål i historia samt de 

tidigare långsiktiga mål. Dessa är begränsade till de delar av syftet som är väsentliga för 

bedömnings- och betygskriterierna. Långsiktiga målen inkluderar inte saker som elevernas 

utveckling. Det vill säga elevens socioemotionella utveckling, deras värderingar, deras 

beteenden eller deras intresse för ämnet. Dessa område är avgörande när lärare planerar, 

genomför och utvärderar sina egna lektioner. Syftet med en lektion är att förmedla kunskap, 

men den kan inte ligga till grund för bedömning. Det är inte någon stor skillnad mellan de 

tidigare och nuvarande, mycket är bara omformulerat samt att andra begrepp används, till 

exempel som “långa historiska linjer” i stället för “utvecklingslinjer”. Den sista punkten från 

kursplanens tidigare långsiktiga mål är i den nya kursplanen i stället invävd med den första 

punkten och inte en egen som i tidigare. 
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Det centrala innehållet i vår nya kursplan behandlar obligatoriskt innehåll som ska användas i 

undervisningen. Innehållet är indelat i fyra centrala kunskapsområden mellan de 

samhällsorienterade ämnena för att inte separera på dem. I den nya kursplanen, likt vår tidigare 

kursplan för historia så är kursplanens utgångspunkt att alla människor har ett 

historiemedvetande. Det innebär enligt Skolverket (2022) förmågan att kunna reflektera över 

vilka vi är, vilka möjligheter vi har, varifrån vi kommer och vart vi är på väg.  “Att på detta sätt 

uppfatta historia som en pågående process som vi själva berörs av och del- tar i, är ett uttryck 

för ett utvecklat historiemedvetande” (Skolverket, 2022b, s. 6). Kursplanen i historia för 

grundskolan vill alltså att elever ska utveckla sitt historiemedvetande. Eleverna blir därmed en 

del av historian genom detta synsätt och inte bara ser historia som något som handlar om 

människor för länge sedan. Vi kommer i vår studie analysera hur meningserbjudandet 

framkommer i läroböckerna och hur vilken potential till historiemedvetande det kan innebära. 

Enligt den nu gällande samt tidigare kursplan ska eleverna även utveckla historiska begrepp, 

historisk referensram och kronologisk överblick, historisk empati, historiebruk.  

 

Enligt Skolverkets kommentarmaterial så visar forskning på att yngre elever har svårt med årtal 

och därför ingår tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid i det centrala innehållet eftersom det är 

lättare för eleverna att uppfatta tidsbegrepp (Skolverket, 2022a, s. 20). Tidslinjer är något som 

tydligt framställs i kursplanen, det ger eleverna en bättre uppfattning över olika tidsperioder. 

Eleverna får en kronologisk överblick och lärare kan med fördel använda detta i sin 

undervisning.  Kursplanen lyfter även upp tre tidsbegreppen som tillsammans behandlar hela 

forntiden i Norden, stenålder, bronsålder och järnålder. Eleverna ska även lära sig att se spår i 

sin omgivning av vår historia genom innehållet “hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår 

i naturen och i språkliga uttryck” (Skolverket, 2022a). Ett annat innehåll som är relevant för 

denna studie är “minnen berättade av människor som lever nu” eftersom det kan få eleverna att 

förstå att de själva är en del av historien (Skolverket, 2022a). Eleverna får en inblick över 

människors tidigare levnadsvillkor vilket främjar deras historiska empati. Historisk empati 

innebär enligt Skolverkets kommentarmaterial en insikt om att människors sätt att tänka och 

agera påverkas av värderingar samt villkor i deras nutid. Historiebruk betonas genom innehållet 

“förståelse för hur historia används i samhället och i vardagslivet” (Skolverket, 2022a, s. 8). 

Historiebeskrivning berättas utifrån ett visst sammanhang samt syfte och är inte neutral. 

Historia kan användas på flera olika sätt beroende på vad man vill framföra om det förflutna, 

man kan till exempel skapa identiteter baserade på genus eller nationell tillhörighet.  

2.2 Lärobokens betydelse för elever och lärare 

Ammert (2011, s. 28) menar att det är av stor betydelse att studera vad läroböcker har för 

innehåll och vad som faktiskt presenteras i dem. En sådan anledning har enligt Ammert (2011, 

s. 28) att göra med läserfarenheter. Allt större delar av befolkningen har enbart kommit i kontakt 

med läroböcker i sin läsning. Ammert (2011, s. 17) menar inte enbart att läroböcker ofta är 

elevers huvudsakliga möte med ett visst stoff, utan även att de för lärare fungerar som ett 

arbetsredskap och följeslagare i vardagen. En annan viktig betydelse till att genomföra 

läromedelsanalyser är att lärare idag enligt Ammert (2011, s. 17) måste förhålla sig till vilka 

läromedel som ses som lämpliga till användning, detta för att det inte längre sker någon statlig 
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kontroll av läromedel, något som upphörde 1991. Ammert (2011, s. 17) menar att detta bidrar 

till att kunskap om läromedel är av större relevans, men även att det medför ett behov att då 

förskaffa sig redskap till analys av dem. I en utredning om en ny lärarutbildning menar Ammert 

(2011, ss. 17–18) att läromedelskunskap betonas som en viktig del av lärarnas förberedelser 

för yrket. Ammert (2016, s. 145) menar också på att historieläroböcker även är ideologiskt 

laddade och att det därför är viktigt för lärare att vara uppmärksamma på läromedelsförfattarens 

uppfattningar och bevekelsegrunder. Det finns enligt Sture Långström (1997) typiska drag för 

läroboksförfattare: de är lärare snarare än forskare och de är män med ofta relativt icke-

borgerliga värderingar.  

 

Läroboken har en betydande roll i den bemärkelse att båda parter är omgivna av den i 

undervisningen. Exempelvis så förlitar sig lärare på läroboken som sitt arbetsredskap för hur 

ett visst innehåll i historia ska förmedlas, medan många elever får sitt första möte med historia 

via läroboken. Läroboken är då i synnerhet fortfarande av stor relevans att göra studier om. 

Eftersom läromedel inte heller längre granskas av experter så kan det vara viktigare än 

någonsin för lärarstudenter samt färdigutbildade lärare att kunna förhålla sig till läroböckerna 

på ett kritiskt sätt. Genom att se läroböcker ur ett mer kritiskt perspektiv och ställa olika frågor 

till dem, exempelvis som vi gör i denna läromedelsanalys så kan lärare uppmärksamma på 

vilka sätt historia framställs och använda det till sin fördel i undervisningen, för att exempelvis 

passa olika situationer och mål. Det kan också vara viktigt för lärare att förstå utomstående 

faktorer i att historieläroboken inte enbart står ensamt i ett vakuum, utan att det alltid finns 

influenser från alla möjliga håll, både på makronivå-, exempelvis politik och nationalism, och 

mikronivå, exempelvis författares ställningstagande, åsikter och kön. 

2.3 Forskares intresse för historieläroboken 

I historiedidaktikern Lina Spjuts (2021) avhandling Att (ut)bilda ett folk hävdas att läroböcker 

kan ha en politisk sprängkraft, det vill säga att innehållet i en lärobok kan upplevas 

kontroversiellt utanför sin nationella kontext. Spjut (2021, s. 18) tar upp flera exempel på hur 

konflikter och diskussioner kan uppstå mellan nationer på grund av innehållet i läroböcker, 

exempelvis att de nordiska länderna har en nationell identitet som är för starkt sammankopplad 

med historieämnet, vilket har gjort det svårt att nå en konsensus om en gemensam nordisk 

historia. En nordisk kommitté tillsattes, till exempel, efter första världskrigets slut med uppgift 

att revidera de nordiska ländernas läroböcker i historia för att minska nationalism och 

chauvinism och på så sätt främja en ökad samförståelse mellan länderna. Historieläroböckerna 

var enligt Åström Elmersjö (2013) för nära bundna till landens historiekultur för att en nordisk 

samsyn gällande historieläroböcker hade varit möjligt. Persson (2016, s 253) nämner att de 

funnits politiska debatter som har menat på att det är kontroversiellt att skolämnet historia först 

och främst handlar om den egna nationella identiteten. 

 

Historia har en väldigt stor slagkraft, något som dessa forskare påpekar. Historieläroböcker 

påverkas utifrån i hur de skrivs men också att historieläroböckerna själva påverkar nationens 

självbild och andra nationers uppfattningar om hur de framställs, vilket kan leda till 

kontroversiella debatter och konflikter. Historikern Jörgen Gustafsson menar att historien som 
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elever får möta är en dubbel maktutövning, både formuleringen av historien men också att 

elever faktiskt är påtvingade till att möta en viss historia och samtidigt förhålla sig till den. 

Danielsson Malmros (2012, s. 11) talar om historiekultur, vilket är något historiedidaktiker 

intresserar sig av, det vill säga: hur historia produceras på den stora arenan och hur ser den ut, 

till att sedan fråga hur denna historia konsumeras och vad det uppfyller för funktion för 

människor. Historieläroböckers berättelser är ett uttryck för en samhällelig självförståelse, 

något som återigen kan kopplas till det mer bredare begreppet “historiekultur”. Läroböckerna 

kommer att sätta strålkastarljuset på de händelser som människor finner relevanta att förmedla 

till nästa generation och det kommer i sin tur bidra till ett kollektivt minne och identitet 

(Danielsson Malmros, 2012, s. 13). 
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3 Forskningsöversikt  

I detta avsnitt kommer forskningsläget om historieläroböcker i Sverige presenteras. Avsnittet 

behandlar vilka trender och förändringar vi har sett vad gäller läroböcker i Sverige, samt de 

huvudsakliga resultat som forskningen visat, samt specifika forskningsresultat om forntiden i 

svenska historieläroböcker. 

3.1 Förändringar och trender i historieläroboken ur ett svenskt perspektiv 

Ammert (2010, s. 27) visar på att det går att hitta spår av ideal och värderingar i samtiden från 

texter som behandlar det förflutna, och att samtida samhällen speglas i de tolkningar av det 

förflutna som presenteras. Ammert (2010, s. 27) menar att det förflutna i läroböcker kan 

beskrivas som annorlunda och rudimentärt, medan nutiden beskrivs som modern och 

välutvecklad. Framtiden är däremot någorlunda osynlig i dagens läroböcker i historia. Enligt 

Ammert (2010) kan vi se en förändring mellan 1900–1960-talet och 1960-nutid. Ammert 

(2010) menar att narrativen i historieläroböcker tidigare har varit kronologiska där historiska 

fakta presenteras organiserat med en början, en mitt och ett slut, men att det vid 1960-talet 

ändrades till att författarna började analysera dåtiden från ett genealogiskt perspektiv, det vill 

säga att dåtiden analyserades från samtida frågeställningar. Gällande hur historia framställs så 

menar Ammert (2005) att beskrivningar av historia som sker i passiv form är problematiska 

och menar att beskrivningar i stället måste uppmana eleven att se sig själv som medansvarig 

för samhällets och samhälleliga värdens fortlevnad och utveckling. 

 

Enligt Ammert (2005) har vi sett en förändring där svenska läroböcker tidigare präglats av 

nationalism, till att läroböckerna efter 1940-talet började få en prägling av demokratisk fostran. 

Ammert (2005) menar också att de nationalistiska övertonerna försvunnit och det har getts mer 

plats åt modern historia i texterna. Detta menar även Danielsson Malmros (2012, s. 402) 

gällande Sveriges roll under andra världskriget, det vill säga att det tidigare fanns en anknytning 

till ett starkt försvar och mer etnonationalistiska drag i tidigare läroböcker, till en mer fredlig 

bild av det svenska folket, och senare till någon slags statsnationalism i senare läroböcker. Idag 

har läroböckerna enligt Danielsson Malmros (2012, s. 403) en mer neutral ställning till Sveriges 

agerande och framställningarna öppnar upp för andra perspektiv och en kritisk granskning av 

det svenska agerandet. 

 

Trots att det har funnits nationella narrativ tidigare som visat sig försvunnit så visar Persson 

(2016) att det ändå finns kvar vissa tendenser till nationell tillhörighet.  Undertonerna som 

funnits sedan 100 år tillbaka om oss och vårt finns enligt Persson (2016) fortfarande i 

mellanstadieläromedel anno 2012, något som krockar med styrdokumentet, som inte uppmanar 

till något sådant ensidigt perspektiv. Gustafsson (2017, s. 108) menar att det funnits olika 

centrala aktörer i historieläroböcker för yngre elever, exempelvis att det efter 1950-talet blev 

banbrytande med att det svenska och Sverige inte var i centrum, utan att identifikationen riktade 

sig till det moderna i allmänhet. Detta bytes sedan ut till en identifikation som riktar sig till 

vikingarna, som senare blir svenskar under medeltiden. Persson (2016, s. 267) förmedlar i 

stället i sin diskussion hur det vore dags för en lärobok för mellanstadieelever att göra begreppet 

vi mer vidgat och mångbottnat än vad som avgränsas av nationalitet eller etnicitet, för att på så 
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sätt göra så att historia som skolämne börjar upplevas som mer meningsfullt, eftersom eleverna 

då kan se sig själva i sådant som varit. Enligt Gustafsson (2017, s. 110) så benämns ofta de 

tidigaste aktörerna för elever i skolan med begreppet “våra förfäder”, en indikation som inte är 

särskilt konkret och samtidigt uppmanar läsaren att känna en samhörighet med de historiska 

personerna eftersom de beskrivs som “förfäder”. Spjut (2021, s. 263) har identifierat en 

påbjuden gemenskap i sin studie och visar i sin avhandling att det är en svensk-etnisk 

gemenskap som påbjuds i nutida svenska historieläroböcker, det vill säga att 

“förfädersmotivet” är ett slags mytmotiv som framkommit gällande hur äldre befolkningars 

etniska tillhörighet förs samman med den samtida befolkningen. 

 

Danielsson Malmros (2012, s. 251) visar också att kvinnornas roll i historien fått ett ökat 

inflytande de senaste decennierna och att det även under 1970-talet framkommer en unik bild 

av den svenska jämställdheten, en framgångsberättelse som problematiseras idag då begreppet 

“jämställdhet” fått en mer komplex innebörd. Gustafsson (2017, s. 100) visar ett genrebrott i 

dominerande historieläroböcker där manligt genus förekommer ca 50% före 1950-talet och 

drastiskt minskar till 15% efter 1950-talet där det sedan dess blivit en trend med en historia 

som är avkönad. Gustafsson (2017, s. 209) menar att kvinnliga aktörerna i historieläroböcker 

efter 1990-talet bäddats in i ett familjärt sammanhang som kan kopplas till ett försök att 

upprätthålla könsrollerna, en ökning som Gustafsson är förvånad över och hoppas kunna ges 

en närmre diskussion kring i framtiden.  

3.2 Forskning om forntiden i svenska historieläroböcker 

Bergdahl Bulukin (1988, s. 50) tar upp några historiska exempel gällande hur 

stenåldersmänniskan representeras i läroböcker och menar att den ekonomiske vilden som 

presenterats tidigare i läroböcker kommit att förvandlas till den ekologiskt medvetne 

stenåldersmänniskan, det vill säga att man gått från en normativ beskrivning som i exemplet 

nedan:  

 

Redan under stenåldern hade Sveriges inbyggare småningom höjt sig öfver vildens ståndpunkt […] 

(Läseboken för folkskolan 1893).  

 

Till en mer förklarande beskrivning som i exemplet nedan: 

 

De första människorna kom ju hit för omkring 10 000 år sedan. De kom söderifrån. De var beroende 

av renen. […] Människorna följde floder och sjöar där det fanns sött vatten. De strövade omkring 

och levde av jakt och fiske." (Unman m.fl.: OÄ-boken åk 4, 1980.) 

 

Gustafsson (2017, s. 166) visar i en graf som representerar olika bildkategorier i 

historieläroböckerna mellan 1870–2000 att en relativt liten förändring skett men att 

miljöbilderna fått mer utrymme medan bilder på hällristningar och gravar har minskat. Mer på 

detaljnivå så visar Gustafsson (2017, s. 167) att representationen av sakfynd har ändrats från 

att vapen varit dominerande fram till 1950-talet till att verktyg dominerat mer och mer efter 

1950-talet. Detta indikerar att bilden av forntiden blivit alltmer fredlig och bilden av forntiden 

som en kamp för överlevnad tynat bort.  
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Gustafsson (2017, ss. 169–170) visar också i sin analys om könsrepresentation i bilder att 

männen i forntiden ofta står upp och är utrustad för strid medan kvinnan maler säd på knä. En 

klar antydning om att mannen står för våldkapacitet, frihet och självförsvar medan kvinnan är 

underkastad, hemarbetare och hemmafru. Gustafsson menar att det finns tydliga kvalitéer som 

kan länkas samman:  

 

Det primitiva, kvinnliga, svart hudfärg och vardag är länkade till varandra. Å andra sidan är 

utveckling, man, blond europé och äventyr förbundna med varandra […] (Gustafsson, 2017, s. 170)  

 

Det finns enligt Gustafsson (2017, s. 199) en återkomst under 1990-talet att igen börja benämna 

vikingar som “våra förfäder”, något som inom akademin försvunnit men lyckats överleva och 

blomma upp igen inom historieläroboksgenren. Gustafssons avhandling stödjer liksom tidigare 

forskning att historieskrivningen har blivit mindre nationalistisk under efterkrigstiden, men att 

det sedan 1990-talet blivit mer av nationella inslag, mer manlighet och metafysik, något som 

tidigare forskning inte visat på. Gustafsson (2017, s. 214) visar att vikingatiden efter 1990-talet 

är uppmålad som en maskulin period, där skäggiga båtburna män på resa är det centrala. En 

minimiberättelse enligt Gustafsson. Breddas den framställningen så kommer enligt Gustafsson 

(2017, s. 214) även kvinnornas och trälarnas roll in på gården, samt religiösa aspekter som 

gudarna.  

 

Spjut (2021, s. 150) menar att det under hela hennes undersökningsperiod mellan 1866–2016 

funnits en homogen beskrivning av befolkningen under vikingatiden. Ett stort utrymme ges för 

berättelser om vikingarna i svenska läroböcker, men Spjut (2021, s. 152) menar att det 

förändras över tid då de våldsbenägna vikingarna försvinner mer under 1950- och 1960-talet 

och i stället ges utrymme för demokratisk frihet och jämställdhet. Spjut (2021, s. 153) visar 

också att vikingarnas våldsbenägenhet minskar efter andra världskriget och beskrivningar 

ersätts av människor som gör rationella handlingar och har handel som sitt främsta motiv, något 

som Spjut (2021, s. 153) menar följer med den nationella historieskrivningen i Sverige. 

 

Lena Almqvist Nielsen (2014) har i en licentiatavhandling undersökt svenska läroböcker från 

1900-talet och i början av 2000-talet som behandlar ämnet historia. Studiens syfte är att 

redogöra för hur den nordiska forntiden i olika läroböcker omarbetats och varierats under tiden. 

Det ska sättas i förhållande till den historiekulturella förändringen samt utvecklingsarbete inom 

arkeologiska forskning. Studiens resultat visar att presentationen av förhistorisk tid i läroböcker 

visar på en stark lärobokstradition, men den visar också att samhällsklimatet på den tiden 

uppenbarligen påverkade läroböckernas innehåll. Almqvist Nielsen (2014) kommer fram till 

att flera av de senare läroböckerna har flera tryck av samma upplaga vilket visar att 

förhistoriska tiden upplevs som oförändrad. Läroböckerna följer samma grundberättelse vilket 

enligt Almqvist Nielsen (2014, s. 115) tyder på en stark lärobokstradition. Studien visar även 

på att läroböckerna går från att betona den egna nationen och människans dominans till att 

förkroppsliga jämställdhet mellan kvinnor och män samt människans betydelse. Resultatet 

visar på att det finns en tydlig nationalistisk anda vid redogörelse av stenåldern samt 

vikingatiden där nordbornas beskrivs med djärvhet, mod och äventyrslystnad (Almqvist 
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Nielsen, 2014, s. 33). Almqvist Nielsen (2014) uppmärksammar att läroböckerna gav mest 

utrymme för vikingatiden och att stenåldern och bronsåldern endast presenterades kort 

framförallt i de tidigare läroböcker under den undersökta perioden. Vid beskrivning av 

järnåldern och vikingatiden så kommer Almqvist Nielsen (2014) fram till att man ser att 

läroböckerna uppmärksammar tydliga skillnader, olika samhällsklasser, rika och fattiga, trälar 

och fria. 

 

Vi har uppmärksammat i forskningen att det tycks finnas en relativt hög grad av kontinuitet i 

svenska historieläroböcker. Elever ska delvis i Lgr22 enligt Skolverket (2022b, s. 13) få insikt 

i det svenska kulturarvet men även kunna samspela med andra människor utifrån kunskap om 

likheter och skillnader i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia, vilket kan förstås som 

ett uttryck för att ämnet ska präglas av interkulturalitet. Givet detta bör även ett interkulturellt 

perspektiv märkas av i läroböcker för att de ska kunna harmonisera med kursplanen i historia. 

Vi uppmärksammar även vems historia det är som representeras i läroböckerna. Diskurser som 

vi delvis trodde var borta präglar fortfarande läroböcker än idag, exempelvis att manligt anses 

vara kopplat till styrkor och dominans medan kvinnligt anses vara kopplat till svaghet och 

undergivenhet. Läroböckerna som vi har valt att analysera håller sig uppdaterade till den 

nuvarande läroplanen Lgr22 och vi vill se ifall vårt resultat kan tyda på en kontinuitet av 

tidigare forskning eller ifall vi kan identifiera andra diskurser.  
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4 Teoretiska utgångspunkter  

Detta avsnitt kommer presentera kritisk diskursanalys, som är vår teoretiska utgångspunkt och 

metod. Begreppen historiebruk och historiemedvetande tas även upp, som båda är centrala 

begrepp i den svenska historiedidaktiken. Något som denna studie intresserar sig av är vilken 

historia eleverna får möta och hur de uppmanas att bli medvetna om historieämnet. Vår avsikt 

är att försöka sammanföra ett diskursteoretiskt perspektiv med historiedidaktiskt centrala 

begrepp. Om inget annat nämns så utgår vi ifrån att det är lågstadiet.  

4.1 Kritisk diskursanalys 

En diskurs är enligt Bryman (2018, s. 640) hur en viss uppsättning av språkliga kategorier 

förhåller sig till ett objekt, till exempel “forntid” som i vår studie. Bryman (2018, s. 640) hävdar 

även att en diskurs som rör sig om något kommer att göra att vi skapar en uppfattning kring att 

det är så. Bryman (2018, s. 640) talar också om maktaspekten vad gäller diskurser. Till exempel 

att det faktum att författare av läromedel påverkas av den pågående historiekultur, politik och 

kanske även egna uppfattningar, vilket sedan kommer att sätta upp referensramar för eleverna, 

som i sin tur kommer att påverkas av det innehållet som presenteras i historieläroböckerna och 

historien som presenteras i läroböckerna kommer sedermera att reproduceras utifrån de 

uppfattningar eleverna får. På så sätt kan man uppfatta historiekulturer som diskursiva på så 

vis att de avgör vilken historia som ska förmedlas och hur den ska förmedlas, vilket sedan till 

exempel tar sig uttryck i läromedel i historia. Svensson (2019, s. 46) menar att diskurser 

påverkar ett samtalsämne oavsett ifall vi vill det eller inte. Vi människor är beroende av 

diskursiva praktiker för att skapa mening för oss själva och andra, därmed kan vi egentligen 

aldrig befinna oss utanför sociala diskurser. Diskurser är därmed enligt Svensson (2019, s. 46) 

ett bestämt sätt att tala om världen och en social praktik. Det är viktigt inom en diskursanalys 

att ta hänsyn till sociala praktiker. 

 

Kritisk diskursanalys handlar enligt Bryman (2018, s. 651) om språkets roll, speciellt hur den 

fungerar som en maktresurs kopplad till ideologi och sociokulturell förändring. Studien antar 

att språket som brukas i läroböckerna har makt, inte minst eftersom det är den läsningen av 

historia som många elever först får möta. Detta kan kopplas till vad Philips & Hardy (2002, s. 

3) säger om diskurser: att den sociala verkligheten är producerad eftersom produktion, 

spridning och mottagande är något som skapar ett objekt, i vårt fall hur forntiden reproduceras 

i svenska historieläroböcker. Elevernas initiala möte med historieämnet kan utifrån detta ses 

som något extra ömtåligt. Svensson (2019, s. 50) menar att den franska filosofen Michel 

Foucault var intresserad av relationen mellan språk och makt, det kan vara att den med 

maktställning har rätt att uttala sig om det ämnet som berör diskurserna. Läroboken har en 

diskursiv tyngd såväl för lärare som elever. Eftersom både elever och lärare använder läroboken 

så underordnas de av den. Aktörerna som läroboken berör påverkas således av diskurser som 

kommer till uttryck i läroboken. En annan relevant poäng om Foucault som Svensson (2019, s. 

50) talar om handlar även om relationen mellan makt och vetande, diskurser kan sätta upp 

ramar för vad som får sägas, tänkas och göras under en viss tidsperiod. Sociala diskurser 

kommer att skapa förväntningar på vad som ska finnas inom ramen för en lärobok eller för ett 

visst kapitel i den. Alla aktörer som kommer i kontakt med läroboken oavsett om det är lärare, 
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elever eller vårdnadshavare kommer att ha sina egna förväntningar på hur exempelvis 

vikingatiden ska representeras. Vi är medvetna om att etablerade “sanningar” kan komma att 

härska under en viss tidsperiod. Inte minst är detta applicerbart på vår studie av historieämnet, 

där historiekulturen formar styrdokument och lärobokens innehåll, som sedan avgör vad 

historia om forntiden ska innebära för elever. 

 

För att förtydliga och applicera den kritiska diskursanalysen på vår studie så vet vi att det finns 

nutida diskurser i exempelvis svensk historiekultur och styrdokument som preciserar hur 

forntiden ska reproduceras i historieläroböcker men att det även finns sociala populärhistoriska 

diskurser med tillhörande förväntningar för läroboksförfattarna att förhålla sig till i sitt urval. 

Studien är återigen intresserad av att analysera innehållet i läroböckerna för att kunna säga 

något om hur forntiden reproduceras. Vi vill utifrån diskursanalysen uppmärksamma att det 

finns en kärna i diskursen (centrum som texten utgår ifrån och normaliserar) och en periferi i 

diskursen (något avskilt som lyfts fram i relation till kärnan). 

 

Arbetsprocessen på ett enskilt diskursivt skeende enligt kritisk diskursanalys ser ut på följande 

sätt:  

 

1. En granskning av innehåll, struktur och innebörd i den text som gås igenom 

(textdimensionen) 

2. En undersökning av formen för det diskursiva samspel som tillämpas för att kommunicera 

mening och uppfattningar (den diskursiva praxisdimensionen) 

3. Ett beaktande av den sociala kontext där det diskursiva skeendet äger rum (den sociala 

praxisdimensionen) (Bryman 2018, s. 652) 

 

Eftersom det i kritisk diskursanalys finns en framställd arbetsprocess så har den även utformat 

vår metod. I metodavsnittet så går vi in mer konkret hur analysen görs mer specifikt utifrån 

vårt syfte och ämne. 

4.2 Historiebruk 

Studien tar i beaktande att det finns ett historiebruk som inte går att undangömma. Varje 

människa, vare sig det är en läroboksförfattare eller en elev, kommer att ha ett eget historiebruk. 

Utifrån detta kommer historia att kommuniceras och reproduceras på olika sätt oavsett avsikten 

att göra det. Man kan säga att historieläromedel är en reproduktion där olika historiebruk görs 

utifrån de diskurser som är dominerande idag.  

 

Almqvist Nielsen (2014, s. 8) menar att historiebruk är en länk mellan historiekultur och 

historiemedvetande, det vill säga att historiekulturer bidrar till ett visst historiebruk som i sin 

tur kommer att bidra till individens historiemedvetande. Skolväsendet framför enligt Almqvist 

Nielsen (2014, s. 9) en förenklad och förtydligad version av den historia som vetenskapen har 

kommit fram till och samtidigt så bidrar det till att fostra eleverna utifrån politiska ideologier 

och det rätta sättet att tänka beroende på samtiden vi lever i. Viktigt att nämna är också att 

Almqvist Nielsen (2014, s. 9) tar upp att läromedel i historia är en färskvara utformad utifrån 

nya upptäckter av arkeologiska fynd, i och med att vår bild av samtiden ändras så kan man säga 
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att historia inte enbart är en bild av det förflutna utan även något som anpassas till samtidens 

önskningar och behov, men även uppfattningar om hur historia ska brukas.  

 

Som vi nämnt så kommer läroboksförfattarna ha ett eget historiebruk som i sin tur kommer 

vara en produkt av yttre påverkan. Thorp (2014) visar i sin studie att läroboksförfattarna där 

inte använder något speciellt kritiskt tillvägagångsätt i att förklara kontinuitet och förändring i 

Sverige under andra halvan av 1900-talet, snarare ett relativt traditionellt historiebruk. Kedjan 

kommer således (om vi ser historiebruk som en länk mellan historiekultur och 

historiemedvetande) vara starkt beroende av hur historia brukas i läroböckerna, det kommer ha 

en påverkan på elevers potential till historiemedvetande. Vi uppmärksammar gällande vår 

studie att det är läroböckernas historiebruk som är det som kommer att kunna analyseras. Här 

kan vi som Svensson (2019, s. 48) säger genom en tolkning skapa begrepp, 

klassificeringssystem och föreställningsramar för att organisera innehållet i läroböckerna. Vi är 

därmed till största dels intresserade av textdimensionen som studiens primära fokus.  

4.3 Historiemedvetande 

Begreppet historiemedvetande infördes först i skolan genom läroplanen som kom 1994, Lpo94.  

Klas-Göran Karlsson (2014) berättar att begreppet historiemedvetande växte kraftigt fram i 

1990-talet. Karlsson hävdar att det är ett komplicerat begrepp eftersom det handlar om 

kunskapsbildning men även historiskt tänkande, vilket gör att det blir ett centralt begrepp i 

historieundervisningen (Karlsson, 2014, s. 57). Eftersom historiemedvetande har att göra med 

elevers tankar och uppfattningar kring historia kan vi enbart göra tolkningar och spekulera 

kring vad studiens resultat kan säga om potential till utvecklande av historiemedvetande, inte 

ifall historiemedvetande i sig går att finna i läroböckerna. 

 

Historiemedvetande utvecklas för elever beroende av vilket historiebruk som de får möta i 

olika sammanhang. Läroböcker är en viss del i det historiebruk elever får möta i skolan för att 

kunna utveckla sitt historiemedvetande. Lärare kan självfallet tillägga och bortse från sådant 

innehåll i läromedel som har ett sämre meningserbjudande för att utveckla och främja 

historiemedvetande. Genom att eleverna exempelvis får möta en historia som tar upp flera 

perspektiv om hur historia kan brukas, möjlighet till tolkningar av källor och interkulturella 

sammanhang så menar Skolverket (2022b, s. 180) i kursplanen för historia i grundskolan att 

dessa typer av möten med historia ska utveckla elevers historiemedvetande. 

 

Vår studie har läroböckernas historiebruk som fokus. Vi kan säga något om vad 

läroboksförfattarna brukar för historia, hur de reproducerar ett visst innehåll och vilka diskurser 

som konstitueras, samt vilket meningserbjudande som görs för lågstadieelever. När vi har tagit 

oss förbi vårt empiriska material i vår kritiska diskursanalys så kommer vi till ett stadie där vi 

inte har empiri för att slå fast på vilka sätt eleverna i själva verket faktiskt skapar mening från 

innehållet och utvecklar ett historiemedvetande. Detta är något som studien har som ett 

sekundärt fokus, det vill säga, att utifrån vår analys av läroböckernas textdimension kunna 

diskutera och ta ställning till läroböckernas potential för meningsskapande och 

historiemedvetande i relation till det som skrivits i bakgrundavsnittet om styrdokumentet.  
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5 Problemformulering, syfte och frågeställningar 

Läroböcker är ett uttryck för historiebruk, det vill säga att författarna har gjort ett urval i vad 

som ska vara med och på så sätt implicerar vad som är det normativa och väsentliga när det 

kommer till att förmedla innehållet och kan på så sätt vara diskursivt betingade. Enligt tidigare 

forskning så har det alltid funnits värderingar som vi har idag som speglas i den historia som 

framställs i läroböckerna, det vill säga att den samtida historiekulturen gör avtryck i 

läroböckerna. Problemformuleringen som vi utgår ifrån är att diskurser i historia kan komma 

att krocka med varandra ifrån olika håll, så som styrdokument, aktörer, historiker, 

läroboksförfattare, lärare och så vidare. Studien är intresserad av på vilket sätt innehållet i 

historia förmedlas i läroböckerna utifrån olika diskurser som förklaras i metodavsnittet. Syftet 

med denna studie är att analysera innehållet om forntiden i SO-läroböcker för årskurs 1-3 med 

avseende på hur forntiden reproduceras samt hur detta förhåller sig till styrdokument och 

utvecklingen av elevers historiemedvetande. De frågeställningar vi formulerat för att svara på 

detta syfte är: 

1. Vad framstår som centralt/perifert i läroböckerna? 

2. Hur reproduceras genus, etnicitet och nationalitet i läroböckerna? 

3. Vilka meningserbjudanden ges i läroböckernas narrativ? 

4. Hur reproduceras forntiden i läroböckerna? 

 



 

15 

 

6 Metod 

I detta avsnitt så kommer läsaren få en konkretiserad inblick i hur studien använder en kritisk 

diskursanalys för att analysera läroböckerna. I avsnittet så presenteras även arbetsgången för 

analysen som vi följer, samt redogörelser för material, urval och metodologiska avvägningar. 

6.1 Analysmetod 

Läroboksanalysen kommer göras utifrån den kritiska diskursanalys som framförts under 

teoriavsnittet. För att kunna konkretisera och göra det till en applicerbar metod så har vi försökt 

omformat och gjort en egen tolkning av den på följande sätt: 

 

1. Textdimensionen – Vad ser vi i läroböckerna utifrån textnivå? Vad ser vi för 

representation? Hur beskrivs dessa? Första delen i analysen handlar om vad vi 

faktiskt kan se i läroböckernas innehåll.  

 

2. Diskursiva praxisdimensionen – Vilka kategorier i textdimensionen går att 

sammankoppla gällande diskurser i läroböckerna? Vad betyder det? Vilka 

meningserbjudanden ger det? I andra delen av analysen är det av intresse att 

kunna koppla ihop innehållet i texten för att kunna se hur de samspelar med 

varandra för att kommunicera mening och vilka uppfattningar om texten som 

det medför. 

 

3. Sociala praxisdimensionen – Hur förhåller sig diskurserna i studiens läroböcker 

till andra sociala praktiker såsom styrdokument och läroböcker som behandlas i 

tidigare forskning? Vi för en diskussion utifrån detta om relationen mellan 

läroböckerna och sociala praktiker. Sista delen i analysen tillägnas åt att 

diskutera historiebruket som går att finna i läroböckerna och hur det går att sätta 

i förhållande till andra sociala praktiker.  

 

Svensson (2019, s. 82) menar att det är viktigt att ställa representationsfrågor när man gör en 

kritisk diskursanalys, det vill säga frågor som rör “hur beskrivs x?”. Detta gör att man skärper 

den analytiska blicken så att det blir enklare att fokusera på texten som ska studeras och fånga 

så många nyanser och detaljer som möjligt. 

 

Vi har utifrån nivåerna textdimension och den diskursiva praxisdimensionen utformat 

analysfrågor kring forskningsfrågorna för att hjälpa till med kodningen. Arbetsgången följer 

studiens forskningsfrågor med tillhörande analysfrågor. Den sociala praxisdimensionen är 

något vi inte analyserar i läroböckerna och som forskningsfrågorna inte berör, utan det är 

något vi kommer föra en diskussion om utifrån vårt resultat.  

6.1.1 Arbetsgång för genomförandet av kritisk diskursanalys på läroböckerna 

Arbetsgången är strukturerat utifrån syftet att analysera textdimensionen i läroböckerna. 

Läsningen och kodningen av innehållet i läroböckerna har gjorts utifrån en frågeställning i 
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taget där frågeställningarnas respektive analysfrågor användes som analysverktyg för 

kodningen. De två första frågeställningarna Vad framstår som centralt/perifert i 

läroböckerna? och Hur reproduceras genus, etnicitet och nationalitet? samt respektive 

analysfråga har använts för att granska textdimensionen i läroböckerna. Frågeställningarna 

Vilka meningserbjudanden ges? och Hur reproduceras forntiden i läroböckerna? är studiens 

primära frågeställningar och är en aning mer generella, därför diskuteras dessa utifrån 

resultaten av de två första.  

 

Vad framstår som centralt/perifert i läroböckerna? 

• Hur uttrycks textens kärna och periferi? 

• Vad skriver texten om i första hand respektive andra hand? 

• Vad framstår som det normaliserade perspektivet? 

Hur reproduceras genus, etnicitet och nationalitet? 

• Hur beskrivs män och kvinnor? 

• Vad gör män och kvinnor? 

• Hur beskrivs människorna utifrån etnicitet och nationalitet? 

Vilka meningserbjudanden ges? 

• Vilka diskurser har texten satt upp och vad kan de skapa för mening för eleverna? 

Hur reproduceras forntiden i läroböckerna? 

6.2 Material och urval 

Lärobok Kapitel och sidor för 

analys 

Förlag 

Puls SO-boken (2021) Järnåldern-vikingatiden  

s. 108–119 

Natur & Kultur 

Boken om SO (2013) Järnåldern-vikingatiden 

s. 102–111 

Liber 

 

Dessa två SO-läroböcker är de som funnits tillgängliga efter Lgr11 och som även har en 

reviderad version för Lgr22. Studien intresserar sig av att analysera innehållet i nutida 

historieläroböcker och därför har SO-läroböcker som faller under kategorin innan Lgr11 inte 

kommit med i vårt urval. Studien intresserar sig även av att analysera diskurser i läroböckerna. 

Forntidens omfång i läroböckerna var så pass stort att vi ansåg att en avgränsning till 

järnåldern-vikingatiden ansågs lämpligt för att kunna göra en kvalitativ kritisk diskursanalys. 

6.3 Metodkritik och studiens reliabilitet 

Det finns enligt Bryman (2018, s. 654) en anti-realistisk tendens i den kritiska diskursanalysen, 

något som visat sig bidragit till oenighet. Anledningen till detta är exempelvis att en diskurs 

ibland kan uppfattas och hållas vid som en självreferensiell sfär i sitt eget vakuum, avskilt från 

annat. Bryman (2018, s. 654) menar att det enligt diskursanalysen finns ett bristande fokus på 

en materiell verklighet och har kunnat setts som alltför abstrakt för vissa forskare. Alvesson & 

Kärreman (2000) kritiserar i Bryman (2018) uttrycket diskursanalys och menar att det 

behandlas av författare som att det har en entydig betydelse. I vår studie har vi försökt göra 



 

17 

 

detta tydligt genom att fokusera på vilka centrala begrepp som finns inom historieämnet och 

vad det är vi har valt att analysera i texterna. Vi är fullt medvetna om att utformandet av 

diskurser såväl som identifikationen av dem kan se annorlunda ut i andra läromedelsanalyser. 

 

För att om möjligt undvika kritiken ovan har vi valt att genomföra analysen enskilt för att på 

så sätt uppnå interbedömarreliabilitet. Under analysens gång så har vi tillsammans varit 

medvetna om varandras kodning så att den stämmer överens med vad vi gemensamt letar efter 

i läroböckerna. Arbetsgången som presenteras i 6.1.1 är också vår egen avgränsning inom 

området där läsaren som tar del av studien får reda på vad som analyseras i läroböckerna, för 

att på så sätt uppnå transparens i analysprocessen och på så sätt undvika att studien blir 

självreferentiell. Analysfrågorna som vi framställt blir även ett verktyg till att objektivt koda 

fram svaren på frågeställningarna. Vi har även i analysen gjort kodningarna utifrån empiriska 

exempel, vilket är citat ur respektive läroböcker.  

6.4 Arbetsfördelning 

Vi har under arbetets gång kontinuerligt diskuterat och kritiskt granskat våra respektive 

skrivdelar för att kunna fånga andra perspektiv. Arbetet har medfört att vi blivit mer medvetna 

om fallgropar man kan hamna i under sitt skrivande och hur vi kan komma ur dessa med hjälp 

av varandra. Vi har delat upp skrivandet på följande sätt: 

 

Inledningen är skriven med gemensam översikt från bådas håll. Bakgrund är skriven av Petra 

medan forskningsöversikten är skriven av Gabriel. Teori och metod har vi skrivit tillsammans 

för att enklare undvika missförstånd i analysen. Resultatdelen är uppdelad på det viset att 

Gabriel analyserade Boken om SO (2013) och Petra analyserade PULS SO-boken (2021). Detta 

ansågs behövligt på grund av skrivperiodens korta tid. Analysen på varderas lärobok 

sammanställdes alltid tillsammans i slutet då en analysdel var klar. Här skrev vi ihop likheter 

och skillnader för att sammanfatta våra resultat. 
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7 Resultat och analys 

Resultatet kommer att presenteras i följd utifrån studiens frågeställningar. Läroböckerna 

kommer därmed komparativt jämföras i de olika frågeställningarna för att kunna ta ut centrala 

teman för vår analys.   

7.1 Vad framstår som centralt/perifert i läroböckerna? 

7.1.1 Järnåldern 

 

För 2 500 år sedan lärde sig nordborna att göra järn. Järnet var hårdare och starkare än brons och 

det gick att göra väldigt vasst. Järnet blev viktigt för med det kunde man: … låsa in saker. … 

klippa fårens ull. … koka mat i stora järngrytor. … hugga ner träd och döda djur lättare. … kriga 

och skydda sig i strid (Hedin et al., 2013, s.102) 

 

Boken om SO (2013) första uppslag om järnåldern har fokuset på att det var tiden då man 

började göra saker av järn, det tas upp varför järn var överlägset brons och vad järnet behövdes 

till. När boken förklarar hur järnmalm bryts så blir nutiden centralt, man talar om att vi idag 

bryter järnmalm i gruvor men att de på järnåldern hittade järnmalm i botten på sjöar. Det är 

egentligen den enda gången Boken om SO (2013) utgår ifrån nutid i berättandet: “Nuförtiden 

bryts järnmalm loss i gruvor i berget. Men det ligger också järnmalm i botten av sjöar.” (Hedin 

et al., 2013, s. 103) 

 

Vi ser även en underrubrik i första uppslaget där läroboksförfattarna tillägger “folks” 

mytologiska företeelser om järnet, att exempelvis järn som var så hårt kunde bli mjukt och 

glöda eller att järn användes som skydd mot jättar och sjukdomar. Vi tolkar det som att det 

centrala med uppslaget är järnmalmens utvinning och järnets användning, medan järnets 

betydelse inom folktron/mytologin blir sekundärt. 

 

Senare i järnålderskapitlet så menar Boken om SO (2013) att gården var människornas centrum 

eftersom de allra flesta var bönder:  

 

Alla hade sina egna arbetsuppgifter. Männen odlade jorden, fiskade och jagade. Kvinnorna styrde 

hushållet och hade nycklarna till matförråd, kistor och skrin. Det visar att kvinnor hade makt på 

gården. (Hedin et al., 2013, s. 106) 

 

Männen skrivs om i första hand där deras arbetsuppgifter inkluderas av att de fiskade, odlade 

jorden och jagade. Kvinnornas arbetsuppgifter var att styra hushållet, matförråd, kistor och 

skrin. En intressant iakttagelse som boken lägger till är meningen om kvinnornas makt. Vi 

tolkar detta som att läroboksförfattarna måste poängtera kvinnornas makthavande eftersom 

läsaren då annars enbart skulle tro att männen hade makt, det görs också perifert i slutet av 

stycket. Trälarnas (samhällets lägsta klass) skrivs om sist i det centrala familjelivet på gården. 

De beskrivs som att de “hölls fångna och fick göra det tyngsta arbetet”. Sammanfattningsvis 

ser vi att männen skrivs om i första hand och kvinnor i andra hand, samt att gården och familjen 

är centralt i berättandet. 
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Något som uttrycks i Boken om SO (2013) som vi inte ser spår av alls i PULS SO-boken (2021) 

är en halv sida där skönhetens betydelse för människorna tas upp: “Många tyckte om att göra 

sig vackra. Alla kammade sitt hår. Männen kammade även sitt skägg” (Hedin et al., 2013, s. 

106) 

 

Barnen var tvungna att hjälpa till med arbetet på gården. De behövde lära sig hur allt skulle gå till, 

för att klara av att sköta en egen gård en dag. Men barnen lekte också. Det vet vi för arkeologerna 

har hittat många leksaker från forntiden. (Hedin et al., 2013, s. 107) 

 

Barnens liv beskrivs utifrån att de skulle uppfostras till att en dag bli vuxna. Underrubriken för 

kapitlet benämns som “många barn dog”, där det först talas om barnens svåra situation, att de 

dog i olyckor och sjukdomar, att hälften dog innan de blev tio år gamla följt av att de var 

tvungna att hjälpa på gården. Men texten visar perifert på att barnen också lekte på den tiden 

eftersom arkeologer hittat verktyg i mindre storlek. 

 

PULS SO-bokens (2021) första uppslag i kapitlet om järnåldern förevisar en stor tecknad bild 

på hur ett område under den tiden såg ut samt hur människor levde, genom bilden får vi syn på 

allt från människor och djur till hus och skepp. I de nästföljande uppslag i kapitlet så kan vi se 

närbilder på bilden från första uppslaget.  

 

Efter bronsåldern kom järnåldern. Den kallas så för att människorna började tillverka och använda 

vapen och verktyg av metallen järn. Järnet fick de fram ur järnmalm från sjöar och myrar. Järnåldern 

varade i mer än tusen år. Slutet av järnåldern kallas vikingatiden.  
(Willebrand et al 2021., s. 108) 

 

Det centrala i det första uppslaget är bilden som visas samt texten där vi får reda på vilken 

tidsperiod järnåldern utspelar sig, samt en sorts kronologisk företeckning genom att nämna att 

järnåldern kom efter bronsåldern. PULS SO-boken (2021) har ett större centralt fokus på att 

koppla ihop forntidens perioder kronologiskt. Det som även lyfts fram i första uppslaget är hur 

de fick fram järnet samt att människor började tillverka och använda vapen och verktyg av 

metallen järn vilket leder oss till namnet på järnåldern. 

 

I nästa uppslag i PULS SO-boken (2021) synliggörs förhållandet mellan kvinnor och män i 

järnåldern. Kvinnorna visar sig ha en viktig roll genom att bestämma hur allt skulle skötas, allt 

från att mat skulle räcka till alla djur och människor till att det fanns kläder åt alla. Trälar, barn 

samt djur är även något som synliggörs i detta uppslag. Det lyfts fram att både kvinnor och 

män kunde vara trälar samt att de var köpta eller tagna som krigsbyten. Vi får se en bild på när 

trälarna arbetar med att lasta järnmalm från sjöbottnen, mala säd till mjöl samt färga garn vilket 

läroboksförfattarna beskriver som det tyngsta arbetet vid den tiden. 

 

“Under järnåldern levde de flesta människor av jordbruk, jakt och fiske. På varje gård bodde 

en familj. Till familjen räknades husbondens föräldrar och andra släktingar.” (Willebrand et al., 

2021, s. 110). Centralt i detta uppslag är att de flesta människor levde på jordbruk, jakt och 
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fiske samt att alla hjälptes åt med gårdens arbete. Barnen synliggörs inte lika mycket men vi 

får veta att alla hjälpte till i gården och att barnens uppgift var att passa djuren.  

 

I början av järnåldern blev klimatet kallare och regnigare i Norden. Växter, djur och människor var 

tvungna att anpassa sig till det nya klimatet. Många lövträd försvann när de fick mindre sol och 

värme. I stället växte det upp stora granskogar. De var täta och mörka. (Willebrand et al., 2021, s. 

110) 

 

Klimat är även något som synliggörs till skillnad från Boken om SO (2013). Det beskrivs hur 

människor, djur samt växter var tvungna att anpassa sig till det nya klimatet då det blev kallare. 

Vi får därmed redan på att klimatet hade en betydelse för förändringar som gjordes under 

järnåldern. En anpassning som läroboksförfattarna bland annat nämner är att bönderna byggde 

sina långhus större för att skapa utrymme till djuren eftersom vintrarna blev kallare (Willebrand 

et al., 2021, s. 111). I sista uppslaget i kapitlet om järnåldern så lyfter läroboksförfattarna handel 

samt att det var en stor skillnad mellan fattiga och rika under den tiden (Willebrand et al., 2021, 

s. 112). Utifrån texten i uppslaget får vi reda på hur köpmännen genomförde handel samt att 

även en del bönder var köpmän. Förutom att sälja och köpa saker av varandra så beskriver även 

författaren att handelsbyte inträffade. 

 

Vi ser skillnader i vad läroböckerna framställer som centralt. Boken om SO (2013) väljer 

centralt att fokusera på arbetet med järnmalm, arkeologiska fynden och verktygen som skapats 

utifrån denna metall. PULS SO-boken (2021) har ett större centralt fokus på samhällets 

uppbyggnad och klimatets roll på människornas livssituation. Trots att barnens situation kan 

ses som perifer i Boken om SO (2013) så tillägnar ändå läroboksförfattarna en underrubrik åt 

det medan PULS SO-boken (2021) har en mening om barnens situation. Boken om SO (2013) 

har en tydligare könskategorisering i vad män och kvinnor sysslade med under järnåldern 

medan PULS SO-boken (2021) benämner vad människor i allmänhet sysslade med.  

7.1.2 Vikingatiden 

I kapitlet om vikingatiden i Boken om SO (2013) så är vikingarnas skicklighet i båtbyggande 

och handel något som texten målar upp som centralt. Man får utifrån texten reda på att 

vikingarna erövrade land på grund av att de var så snabba och skickliga i deras strategier: “I 

slutet av järnåldern hade nordborna blivit duktiga på att bygga båtar. Nu vågade de segla 

hundratals mil för att byta saker med folk. De seglade runt om i Europa och ännu längre bort.” 

(Hedin et al., 2013, s. 108). Det talas perifert om att vikingarna också var hatade för att de var 

vilda och farliga rövare och krigare, men man får inte reda på utav vem. 

 

Vi tolkar att vikingarnas goda sida anses vara det normaliserade perspektivet och att det måste 

läggas till att de även kunde vara farliga rövare och krigare (då från utomstående källor). Vi 

hittar många positiva adjektiv som vikingarna benämns med “duktiga, kända, snabba (deras 

skepp)”. 

 

Vi hävdar att detta perspektiv är centralt och relativt ensidigt, att texten lyfter vikingarnas makt 

och uppgång där de talas om att kungar gav upp stora landområden bara vikingarna slutade 
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röva: “Ibland gav kungar upp och lät vikingar bli hövdingar över stora landområden, bara de 

slutade röva och förstöra. En del vikingar gifte sig, byggde hus och blev bönder långt borta i 

främmande länder.” (Hedin et al., 2013, s. 109). Här lämnas det helt utanför när och varför 

vikingatiden tog slut och man får inte reda på något om vikingarnas förfall. Det som skrivs har 

relevans, men ett annat perspektiv lämnas helt utanför. Vi får samtidigt bara syn på vikingarnas 

avtryck i andra länder och inte vice versa. 

 

Utifrån texten får vi inte bara veta vad vikingarna själva gjorde utan att det även fanns ett 

utomstående perspektiv där läsaren får en inblick i munkar och nunnors skrifter om vikingarna, 

dock är detta väldigt generaliserad till skillnad vad som nämns om runorna (nordbornas egna 

skriftspråk).  

 

Ute i Europa skrev munkar och nunnor och vikingarna i brev och dagböcker. De kallade vikingarna 

för nordmän. Ofta berättar breven och dagböckerna om hur grymma de kunde vara” (Hedin et al., 

2013, s. 110) 

 

På flera stenar står det om en vikingaresa som leddes av en viking som kallades Ingvar Vittfarne 

[…] Ingvars vikingar for alltså på vikingatåg österut, genom Ryssland. De rövade dyra saker. Att 

de “gav örnen föda” betyder att de dödade fiender och lämnade kropparna som mat åt örnarna […] 

(Hedin et al., 2013, s. 111) 

 

Vi tolkar det utifrån dessa två citat att det som får en central plats i berättandet om arkeologiska 

fynd är nordbornas egna skriftspråk, runor. Här får läsaren en detaljerad inblick i hur 

runristningen gick till och exempel på vad runstenarna kunde berätta. Det utomstående 

perspektivet får minimal talan jämfört med vikingarnas eget perspektiv och en relativt snäv 

inblick i vad andra källor säger om vikingarna. Centralt är vikingarnas upptäckter och kulturella 

influenser till omvärlden, historien berättas ur nordbornas perspektiv och man får som läsare 

inte någon särskild detaljerad inblick i hur vikingarna ansågs vara av andra människor, förutom 

lite perifert av munkar och nunnor för att lägga till att vikingarna hade dåliga sidor också, något 

som läroboksförfattarna vill få in på ett litet hörn. 

 

En del vikingar var fredliga […]. Andra ville plundra och kriga i länderna som de seglade till. Då 

anföll de byar och kyrkor. De stal värdefulla föremål, bränder ner byggnaderna och dödade 

människor och djur. Vikingarna tog med sig en del människor hem som trälar. (Willebrand et al., 

2021, s. 114) 

 

Willebrand et al. (2021, s. 114) beskriver i kapitlet om vikingar hur de under den tiden 

handlande och plundrade. Centralt är även fynd som lyfts fram genom både bild och text på 

runor, gravar samt föremål. Redan i andra meningen i kapitlet “vikingar” så nämner 

läroboksförfattarna att de flesta vikingar var män men att en del även var kvinnor. 

Läroboksförfattarna lyfter både fram vikingar som seglade till andra länder för att plundra och 

kriga men även vikingar som var fredliga och bara seglade för att handla eller hitta andra länder 

att flytta till. Utifrån texten så får vi reda på att de som gick ut för att plundra anföll byar och 

kyrkor, brände ner byggnader, stal samt dödade människor och djur. Det förkommer inga 

berättelser om kända överfall utan vikingarna sågs framför allt som handelsmän. Vi får även 

reda på att vikingarna tog med sig hem människor som trälar, detta visas även i en bild i PULS 
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SO-boken (2021). Bilden visar hur en viking släpar efter sig tre trälar, man ser tydligt skillnaden 

på vikingen och trälarna. Alla tre trälar är sammankopplade genom ett rep som man på bilden 

kan se att vikingen styr. Att en del vikingar var “fredliga” och bara ville handlar kan ses som 

problematiskt då vikingar oftast handlade med slavar vilket komplicerar idén om “fredlig 

handel”. Senare i kapitlet får man syn på en runsten samt runor, författaren berättar att man 

satte upp runstenar för att minnas vikingar som reste iväg eftersom det hände att vikingar inte 

kom hem på grund av olycka men även att de själva valde att bo kvar där. Runorna beskrivs 

som våra första bokstäver som människorna under den tiden brukade. Läsaren får en insyn i 

hur runorna såg ut samt hur de ristades in. En bild på runorna samt en översättning till hur man 

läser de får man kunskap om i första uppslaget av kapitlet om vikingar.  

 

Under järnåldern var det vanligast att man brände de människor som dog. Mäktiga personer fick 

särskilt högtidliga begravningar. Då kunde husdjur, trälar, vapen, verktyg och smycken få följa med 

i graven. (Willebrand et al., 2021, s. 116) 

 

Läroboksförfattarna till PULS SO-boken (2021) beskriver att det var vanligt att man under 

vikingatiden brände sina döda med gravgåvor samt att betydelsefulla människor fick en 

ceremoniell begravning. Vi kan utifrån texten se en skillnad på fattiga och rika dels genom 

begravningarna där de rika oftast begravdes i skepp och båtar men även genom trälarna. 

Fokuset ligger mycket på de rika i det andra uppslaget, vi får som exempel mer reda på hur de 

rika begravdes men samtidigt får vi reda på att det finns andra som inte levde på samma sätt. 

Här är ett exempel ur boken som utöver ovan exempel visar på att mycket fokus var på de rika 

under vikingatiden: “Det var vanligt att rika personer begravdes i skepp och båtar.” (Willebrand 

et al., 2021, s. 117). 

 

Jämfört med läroböckernas skillnader under järnåldern så syns det under vikingatiden tydligare 

likheter i vad som anses vara centralt: män på färd, skepp, handel, krig och plundring för att 

nämna några gemensamma kategorier. Däremot så talar läroböckerna om vikingarna på olika 

sätt. Läroboksförfattarna i PULS SO-boken (2021) har valt att tillägna ett helt uppslag åt efter 

döden, vilket Boken om SO (2013) lämnar helt utanför i sitt berättande. Detta bidrar också till 

en inblick i klasskillnader under denna period.  

7.2 Hur reproduceras genus, etnicitet och nationalitet i läroböckerna? 

7.2.1 Järnåldern 

Det finns en bild i det första uppslaget i Boken om SO (2013) som vi tolkar som genusnormativ, 

en man som har uppkavlade ärmar och är skäggig är den som smider saker utav järn, smeden 

benämns även som “han”. Det andra uppslaget om järnåldern visar en bild av järnåldersgården, 

här syns män med vapen och arbetande med mer fysiska aktiviteter såsom krigare eller 

arbetande. Det är svårare att se men vi tolkar det som män i vikingaskeppen i bildens bakgrund. 

En man står och gestikulerar med pekfingret till de som arbetar med grödor (även en kvinna 

syns i likadan gestaltning). Två andra kvinnor syns i bilden där en står på huk och sköter om 

grisarna på gården och den andra bär två vattenhinkar över axeln. Barnen är aktiva, två leker 

exempelvis med grenar och en annan är i sällskap av en höna. 
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Som nämnt i 7.1 så beskrivs kvinnornas makt medan männens är självklara, vi ser även att 

männen är först ut i beskrivningar. Exempelvis är männens trimning av skägg något som 

tilläggs efter att boken nämnt att alla kammade sitt hår, vilket vi anser kan antyda på att männen 

har något specifikt som något viktigt att tillägga. Boken uttrycker även att “både män och 

kvinnor” tyckte om färgglada kläder. Innan så har boken valt att benämna män och kvinnor 

som “alla”. 

 

“Både män och kvinnor tyckte om färgglada kläder av ull, linne och silke.” (Hedin et al., 2013, 

s. 106). Vi tolkar det i språket som att det är en könsnormativ uppfattning att män på denna tid 

också tyckte om färgglada kläder om det är något som måste tilläggas i texten i stället för att 

säga något i stil med “alla människor tyckte om färgglada kläder”. Vi tolkar det som att 

läroboksförfattarna försöker få fram en jämställd bild av män och kvinnors mode, men just 

behovet att behöva nämna det genom en uppdelning av könen gör att det får en motstridig 

effekt. 

 

I PULS SO-boken (2021) så beskrivs kvinnans arbetsuppgifter tydligt, även mannens men med 

en nedtoning. Läroboksförfattarna använder begreppet husfrun till frun samt husbonde till 

maken, husbonden ägde gården där frun beslutade om hur allt skulle skötas vilket visar på att 

läroboksförfattarna vill visa på den stora inflytande kvinnor hade. Utifrån detta blir det tydlig 

för oss att kvinnan har synliggjorts, genom att redan i inledningen av kapitlet innan 

beskrivningar om köpmännen synliggjort kvinnan genom delkapitlet “Husfrun bestämde på 

gården”. Kvinnorna ansvarade för arbetsuppgifterna närmast hemmet medan männen 

arbetsuppgifter sträckte sig utanför hemmet. 

 

Husbonden ägde gården men hans fru, husfrun, var den som bestämde hur allt skulle skötas. Hon 

ansvarade för allt som hade med maten att göra. Hon såg till att maten räckte till människor och 

djur hela året om. (Willebrand et al., 2021, s. 110).  

 

Vi antyder en liknande iakttagelse i detta citat som i Boken om SO (2013), att 

läroboksförfattarna här också språkligt måste understryka att kvinnan hade makt: “husbonden 

ägde gården men hans fru, husfrun var den som bestämde hur allt skulle skötas.” Det indikerar 

att läsaren ska ha förutfattade meningar om vem som ska ha makt. Husbondens status som 

ägare av gården är central, samt så behövs även inte samma utfyllnad för att understryka 

maktstatus. Husfrun får ett eget delkapitel under järnåldern medan husbonden eller män 

generellt inte får samma utrymme. Läsaren får däremot i PULS SO-boken (2021) en 

uppföljning där männen återigen blir centrala. Här får man följa köpmännens resor i ett helt 

uppslag (Willebrand et al., 2021, ss. 112–113) där det berättas om köpmännens skepp och vad 

de kunde ha med sig och komma tillbaka med för varor. Även fast husfrun tidigare får ett eget 

delkapitel så får läsaren inte alls följa med kvinnornas vardagsliv i samma utsträckning som 

männens.  
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7.2.2 Vikingatiden 

När Boken om SO (2013) beskriver vikingatiden så blir det ännu tydligare att det är männens 

roll som lyfts fram, läroboken talar om “männen från Norden” som blev så kända för att de 

byggde snabba båtar och var duktiga handelsmän. Vi får varken i första eller andra uppslaget 

om vikingatiden reda på hur kvinnor eller barns liv såg ut, utan boken väljer att lyfta fram 

männens äventyr och utforskande, samt avtryck på världen. Egentligen tolkar vi att hela kapitlet 

om vikingatiden i Boken om SO (2013) präglas av ett “män på färd” tema. Urvalet i läroboken 

skapar äventyr och spänning uttryckt av vad vissa män sysslade med, men inget i kapitlet visar 

på att livet för de flesta liknade livet under järnåldern, där de flesta fortfarande var bönder och 

arbetade på gården. 

 

I Boken om SO (2013) så syns inga tendenser till någon sammankoppling till nationell 

tillhörighet. Texten refererar till vikingar som “nordbor” vilket vi tolkar som ett mer neutralt 

perspektiv, texten skriver inte något om “vi” eller “oss”. Vi ser däremot vissa tydliga tecken på 

att det finns en ganska etnocentrisk bunden diskurs där nordborna är de som ger andra folk och 

länder kulturella och språkliga tillgångar. Exempelvis så hänvisar boken till att vikingarnas 

språk gav ord till engelskan. Vi är medvetna om att engelskan är ett germanskt språk liksom 

svenskan och egentligen delar de bara på deras germanska ursprung och därmed blir diskursen 

lite krystad för att få fram vikingarnas influens på omvärlden: “Många ord som finns i engelska 

språket idag var ord som vikingarna hade med sig från sitt språk i Norden. Till exempel: “fathir, 

mothir, sister, brodir, knif, hammer” (Hedin et al., 2013, s. 109). 

 

Vi får i texten inte reda på vilka kulturella möten vikingarna hade med andra folk och vad de 

tog med sig från omvärlden de var omringade utav. Texten berättar att det fanns vikingatåg som 

for österut där de dödade fiender på vägen och dog borta vid Särkland. Här lämnas det 

exempelvis utanför att vikingarna bosatte sig längst floderna i Ryssland och kulturella utbytena 

med människor i dessa länder. Man får därmed som läsare uppfattningen om att vikingatiden 

var en tid där nordborna gav upphov till så mycket kulturella influenser till omvärlden medan 

de själva levt vidare precis som innan, ett relativt ensidigt utbyte i vår tolkning. 

 

Den påbjudna identifikationen under vikingatiden i PULS SO-boken (2021) är liksom Boken 

om SO (2013) maskulin. Vikingarna var oftast män och det är deras berättelse som är central 

återigen. Läroboksförfattarna lyfter fram som tidigare nämnt i 7.1 att de flesta vikingar var 

män, men däremot så benämner läroboken människorna som “vikingar” till skillnad från Boken 

om SO (2013) som talar om “männen från Norden”. 

 

“Några av de människor som gav sig av kom att kallas vikingar. En del var kvinnor men de 

flesta var män.” (Willebrand et al., 2021, s. 114). Utifrån detta så tolkar vi det som att PULS 

SO-boken (2021) är mer objektiv och står mer utanför den etnocentriskt bundna diskursen än 

vad Boken om SO (2013) gör. PULS-SO-boken (2021) trycker inte något på de kulturella 

influenser vikingarna hade på omvärlden. Däremot så är perspektivet fortfarande bundet 

centralt till vikingarnas färder och deras källor (runor), likt Boken om SO (2013). 
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“Släktingar som var kvar på gården kunde sätta upp en runsten för att minnas vikingar som 

hade rest i väg.” (Willebrand et al., 2021, s. 115). Vi kan anta att de flesta som var kvar på 

gården var kvinnor och barn även fast det inte precis nämns, i citatet ovan kan vi se att de 

benämns som “släktingar”. En bild på en runsten förstärker det vi antar eftersom det står att en 

kvinna reste den runstenen som visas. Bilden på runstenen som visas i PULS SO-boken 

(Willebrand et al, 2021., s. 115) är till för att minnas sonen Harald som det nämns kort om i 

bildtexten. Han dog på en resa till Särkland som var vikingarnas namn till ett område runt 

Turkiet. Utöver denna bildtext finns ingen annan information om vart vikingarna seglade, inget 

om folkvandringen eller vikingatågen. Läroboksförfattarna lyfter som tidigare nämnt fram 

skeppssättningar i slutet av järnåldern och nämner att vi kan se många av de idag samt lyfter 

fram Ales stenar i både text och en bild (Willebrand et al, 2021., s. 117). Ales stenar är en stor 

skeppssättning i Skåne, vi får även reda på att man inte vet vem Ale är men att man har upptäckt 

brända människoben från 500-talet där. Detta visar på fynd från järnåldern, andra fynd som 

lyfts fram i läroboken är verktyg och vapen av järn, föremål av guld och silver, krukor av 

keramik, gravar, runstenar samt rester från byggnader.  

7.3 Hur reproduceras forntiden i läroböckerna och vilka meningserbjudanden ges? 

Boken om SO (2013) visar delvis under kapitlet i järnåldern en påbjuden identifikation som 

representeras av alla familjemedlemmars liv. Man får i kapitlet som väntat reda på vad männen 

gör, men även kvinnor och barn mer perifert. Männen får lite mer utrymme i texten. 

Aktiviteterna är ganska tydligt könsnormativa, både på bild som beskrivet under 7.2.1 där 

kvinnor syns i sammanhang av att ta hand om gården, medan män syns som hårt arbetande och 

krigare. Men även i textsammanhang lyfts det upp vad kvinnor och män skall ha sysslat med 

under järnåldern och där kvinnors makt måste understrykas. Vi ser det som att männens makt 

är självklar både historiskt och i nutid, samt att det är en diskurs som är så stark att kvinnors 

makt måste tilläggas därför att den inte bara kan vara uppenbar för läsaren. 

 

Vi tolkar det som att PULS SO-boken (2021) sätter upp en bredare diskurs för järnåldern 

jämfört med Boken om SO (2013) som egentligen bara talar om vad människorna gör på gården. 

I PULS SO-boken (2021) får läsaren ta del av byteshandel, exempelvis vad köpmännen kunde 

ta med sig ut i världen och även komma tillbaka med, eller hur husens design ändrades på grund 

av klimatet, det gör att även att djurens roll under järnåldern belyses. Man får här reda på svaret 

till varför människor gjorde som de gjorde. Likaså framför PULS SO-boken (2021) en bredare 

diskurs genom att ha ett helt uppslag tillägnat till hur vi vet något om järnåldern, exempelvis 

som offer i mossar och fornborgar. På detta sätt kommer även källor in i diskursen tydligare än 

vad det gör i Boken om SO (2013) som väldigt kort tillägger munkar och nunnors skrifter om 

vikingarna. Vi anser därmed att det finns ett meningserbjudande i PULS SO-boken (2021) som 

uppmärksammar och vill att eleverna ska sätta sig in i läsningen som historiker. 

 

Vikingatiden visas i Boken om SO (2013) upp som en tid full av äventyr och nya uppfinningar, 

där främst män i Skandinavien, så kallade “vikingar” har representationsföreträde. Vi tolkar 

det som att det finns en viss diskurs av vikingatiden som verkar vara relativt statisk. Vi vet att 

livet under vikingatiden inkluderade så mycket mer än bara vikingar, men utifrån vår analys så 
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visas det vara en diskurs där vikingarna verkar vara väldigt dominerande. Man får inte som i 

järnålderskapitlet i Boken om SO (2013) en bild av vad kvinnor och barn sysslar med utan det 

lämnas helt utanför diskursen. Vi vill lika så tolka att vikingatiden lyfts ur ett positivt perspektiv 

där människor i Skandinavien var överordnade andra människor i deras sätt att bygga båtar, 

handla och kriga. Trots att läroboken har gått ifrån begreppen “våra förfäder” eller “vi” så målas 

ändå vikingarna upp som något att känna spänning och stolthet över. Vi tolkar att den påbjudna 

identifikationen för vikingatiden har en relativt maskulin och etnocentrisk bunden diskurs. 

Läsaren får garanterat ta del av vikingarnas (männens) perspektiv centralt och utomstående 

källor blir perifert. I PULS SO-boken (2021) så är utomstående källor inte representerade över 

huvud taget. Vi får inte heller ta del av hinder som vikingarna stötte på under sina färder, utan 

diskursen präglas mycket av deras framgångshistorier. 

 

I PULS SO-boken (2021) så tolkar vi det som att diskursen inte är lika positiv om vikingarna, 

exempelvis benämns inte männen som “duktiga” som det gör i Boken om SO (2013). Det finns 

inte heller något som tydligt visar på att vikingarna var män, även fast vi vet att de flesta 

vikingar var det. Läroboksförfattarna väljer däremot att lyfta vikingarnas berättelse som något 

centralt likaså som i Boken om SO (2013). Andra positiva inslag i Boken om SO (2013) som 

gör att vi tolkar diskursen som positiv är underrubrikerna: “vikingarna erövrade land” och 

“vikingarnas språk gav ord till engelskan”. Återigen visar Boken om SO (2013) på vikingarnas 

influenser på omvärlden. PULS SO-boken (2021) har i jämförelse relativt neutrala 

underrubriker, som exempelvis: “vikingarna handlade och plundrade”. 

 

Trots att vi inte kunnat tyda på några särskilda nationalistiska diskurser i textens språk så kan 

vi ändå se en etnocentrisk diskurs som gömmer sig under texternas yta, främst i Boken om SO 

(2013). Vi anser att det ger upphov till en diskurs där vikingarnas influens på världen är ganska 

ensidig och det kulturella utbytet lämnas utanför diskursen. Meningsskapandet som ges utgår 

därmed i första hand ifrån att se vikingarna utifrån den historieskrivning som hyllar dem och 

står dem nära. 

 

Vi ser tydliga skillnader på vilka diskurser som konstrueras i avsnitten om järnåldern respektive 

vikingatiden i läroböckerna. Där den förstnämnda har fokus på upptäckter och uppfinningar 

som gör att det vardagliga livet går smidigare och där familjelivet representeras (även fast det 

finns könsnormativa tendenser). Vikingatidens diskurser är ganska motsatt järnålderns, här får 

läsaren följa en minoritet av mäns äventyr i båda läroböckerna och det livet som målas upp 

under järnåldern försvinner helt. Detta anser vi kan bidra till att meningserbjudandet blir att 

människor under vikingatiden helt plötsligt gick från att vara bönder och leva ett familjeliv till 

att börja upptäcka och erövra land. Diskurserna som sätts upp för vikingatiden har ofta med 

skepp, byteshandel, krig, upptäckt och erövring att göra. I varken PULS SO-boken (2021) eller 

Boken om SO (2013) så får läsaren någon som helst inblick i hur vardagslivet såg ut för andra 

än de så kallade “vikingar” eller “köpmännen”, utan det lämnas helt utanför diskursen. Dock 

så är vikingatiden en del av järnålderns sista period, vilket framgår tydligt i PULS SO-boken 

(2021) då de inte refererar till “vikingatiden” utan bara “vikingar”, samt inleder första 

meningen med att beskriva “vikingar” som de människor som valde att resa, något som inte 

framkommer i Boken om SO (2013). 
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Vi tolkar det som att PULS SO-boken (2021) allmänt har en bredare diskurs än Boken om SO 

(2013) gällande både järnåldern och vikingatiden. Diskursen för järnåldern innefattar mer än 

vad människorna på gården gjorde, den innefattar även djur, mat och hushåll. Vi får även i 

PULS SO-boken (2021) en inblick i att livet efter döden ansågs vara viktigt för människorna 

under järnåldern något som inte Boken om SO (2013) visar på alls. Vi ser däremot centrala 

teman i båda läroböckerna som tar upp mycket plats, exempelvis att männens vardagsliv 

presenteras mer detaljerat än vad kvinnornas gör, då de till och med ofta lämnas helt utanför 

diskursen. Det gör att båda läroböckerna sätter upp en relativt snäv diskurs om vad människor 

sysslade med under vikingatiden, det gör även att meningserbjudandet för vikingatiden blir 

ganska snävt och likaså blir då bilden som reproduceras av vikingatiden. Båda läroböckerna 

visar sig även vilja understryka kvinnornas makthavande under forntiden för att klargöra det 

för läsaren. Detta är något som vi kopplar till att historia reproduceras i den bemärkelsen att 

männen alltid självklart är de som befinner sig i maktposition, något som vi ser som ett tydligt 

fynd i forntidens diskurs.  
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8 Sammanfattning och diskussion 

I detta avsnitt så kommer vi att sammanfatta studiens resultat för respektive frågeställning samt 

diskutera vad studiens resultat har medfört utifrån dess teori, sedan diskuteras våra resultat 

vidare i förhållande till tidigare forskning, kursplan och kommentarmaterial för historia i 

grundskolan.  

8.1 Sammanfattande drag i läroböckerna utifrån studiens frågeställningar 

Gällande frågeställningen Hur reproduceras genus, nationalitet och etnicitet så har vi i vår 

läroboksanalys tolkat att det både finns könsnormativa tendenser och försök till att skapa mer 

könsneutrala beskrivningar för människor och deras aktiviteter under forntiden. Männen är 

däremot fortfarande det som läroböckerna oftast utgår ifrån som det centrala perspektivet. 

Kvinnorna får ett perifert perspektiv eftersom deras makt och position måste förklaras av 

exempelvis bisatser, medan männens makt står självklar. Vikingarnas eller “nordbornas” 

perspektiv är centralt, vi har också fått sett tendenser som kan tolkas som en etnocentrisk 

bunden diskurs. Det framkommer inte något i läroböckerna där vikingarnas makt och framgång 

får motstånd eller ifrågasätts, utan vikingarnas uppträdande är något som ses som självklart. 

Exempelvis skulle en rubrik som “det fanns de som slog tillbaka” ses som något som skulle 

kunna bredda diskursen och fånga upp ett annat perspektiv. 

 

När det kommer till frågeställningen Vad framstår som centralt respektive perifert i 

läroböckerna så kan vi enligt analysen tyda på att järnåldern i båda läroböckerna har en bredare 

diskurs, då det inte framgår ett lika centralt tema som för vikingatiden. Däremot så väljer 

läroboksförfattarna vilka teman som är centrala, exempelvis verktyg och uppfinningar kontra 

hushåll och klimat. Vikingatiden har en relativt snäv och ensidig diskurs i båda läroböckerna. 

Centralt under vikingatiden är “män på färd” där inget utrymme lämnas till kvinnor och barn. 

Vikingarna är också relativt etniskt/nationellt bundna, vi får inte ta del av interkulturella 

utbyten mellan människor, samtidigt som utomstående källor är nästintill osynliga. 

 

Vi kan se utifrån frågeställningarna Hur representeras forntiden i läroböckerna och Vilka 

meningserbjudande ges att meningserbjudandet ofta motsätter sig till vad läroplanen faktiskt 

anser att historieämnet ska syfta till i att utveckla elevers historiemedvetande. Historiebruket i 

läroböckerna är i allmänhet för snävt för att eleverna ska ta del av kulturella möten, få inblick 

i hur historia kan tolkas på olika sätt. Människorna från Norden är de som har 

tolkningsföreträde i läroböckerna och är det centrala perspektivet, detta är något som motsäger 

sig till vad kursplanen i historia för grundskolan säger: “Därigenom ska eleverna få förståelse 

för olika kulturella sammanhang” (Skolverket, 2022b, s. 180). Läroböckerna har för lite av 

kulturella utbyten för att eleverna ska kunna få ett mångsidigt perspektiv på hur olika kulturer 

påverkat varandra. Meningserbjudandet blir därmed att det är människorna från Norden som 

har något att ge till omvärlden. Likaså blir det svårt för eleverna att tolka hur historia är 

tolkningar av händelser och reproduktion när bara “Nordbornas” perspektiv lyfts upp i sådan 

central bemärkelse. Kursplanen i historia för grundskolan säger ju även: “eleverna […] får 

insikter i hur historia skapas genom tolkningar av källor samt utvecklar förståelse för hur 

historia kan brukas i olika sammanhang”. I analysen ser vi att PULS SO-boken (2021) har ett 
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uppslag om arkeologiska källor, men likt med berättandet och skrifterna så är det källor som är 

etnocentriskt bundna till Norden. Perspektivet bör därmed utökas för att harmonisera men 

kursplanens mångsidighet till historieämnet. 

 

Enligt kommentarmaterialet till kursplanen i historia (2022) så är syftet som tidigare nämnt i 

bakgrunden att skapa historiemedvetande. Läroböckerna som vi har behandlat i studien visar 

sällan samband mellan dåtid, nutid och framtiden eftersom de främst behandlar dåtid i det 

historiska innehållet. Detta kan vara ett problem för utvecklandet av historiemedvetande då 

eleverna inte blir en del av historien. Det är viktigt för eleven och ställer då mer krav på läraren 

att kunna koppla sambanden. Genom dessa läroböcker så får eleverna en inblick över 

människors tidigare levnadsvillkor vilket enligt kommentarmaterialet (2022) kan utveckla 

historisk empati. 

8.2 Diskussion och sammanfattning av resultat utifrån teori och syfte 

Som vi poängterat tidigare så har alla människor ett eget historiebruk och vi kan anta att 

läroboksförfattarna gör medvetna urval om vad som ska få finnas med i läroböckerna, vad som 

ska finnas med vid sidan av och vad som inte alls ska finnas med. Syftet med studien har varit 

att kunna analysera innehållet om forntiden i SO-läroböcker för årskurs 1–3. Genom att anlägga 

kritisk diskursanalys som teoretiskt perspektiv så har det hjälpt oss att närma oss texterna i 

läroböckerna för att få syn på vad som innefattar ett enskilt diskursivt skeende, i vårt fall har 

det representerats av forntidens reproduktion i läroböcker. Vi har genom vår analys kunnat få 

svar på vilka diskurser som går att identifiera i läroböckerna, studien kan därmed säga något 

om nutida diskurser i SO-läroböcker för årskurs 1–3. Genom att närma oss texterna så har 

diskursanalysen hjälpt oss att både kategorisera och klargöra. 

 

Studien har haft två fokusområden under forntiden. Den första är järnåldern, vilket har visat 

sig haft en bredare representation av genus där män, kvinnor och barns situation lyfts upp i 

minst något sammanhang, vi ser dock tendenser på att det skrivs centralt kring männen och att 

deras maktstatus ses som självklar medan läroböckerna perifert måste understryka kvinnornas 

betydelse och makt under forntiden. Vi ser under järnåldern tydligare att läroboksförfattarna 

har en bredare historisk diskurs för just den tidsperioden, här tas det upp verktyg, uppfinningar, 

klimatpåverkan, hushåll, dagliga aktiviteter etc. Vi ser också skillnad i vad läroboksförfattarna 

valt att fokusera olika mycket på gällande dessa teman. Utifrån vår analys har vi antytt på att 

vikingatiden har en snävare diskurs och här reproduceras genus på så sätt att läroböckerna 

enbart väljer att ha med vikingarna i urvalet. Vikingarna var oftast män som valde att åka på 

färd till främmande länder. Som vi diskuterat i vår analys så finns det inte en lika bred påbjuden 

identifikation under vikingatiden som vi fått se under järnåldern, där det finns en större 

blandning av perspektiv i jämförelse. Det bidrar till en relativt omvälvande uppfattning om hur 

drastiskt livet från järnålder till vikingatid förändrades, vilket det inte gjorde för de flesta 

människor. Vi tolkar det också som att berättandet i de flesta fall ofta utgår ifrån ett nordiskt 

perspektiv även fast det inte trycks något på etnicitet eller nationalitet så får utomstående 

perspektiv minimal talen, om någon över huvud taget för mestadels.  
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8.3 Studiens resultat i förhållande till tidigare forskning 

Förfädersmotivet som Spjut (2021) och Gustafsson (2017) visat varit en påbjuden gemenskap 

i svenska historieläroböcker är något vi inte sett i vår studie. Vi ser inga benämningar som 

skulle indikera att dåtida befolknings etniska tillhörighet sammankopplas till läsaren. Trots det 

kan vår studie, likt Spjut (2021) och Gustafsson (2017) se kopplingar till att berättandet om 

forntiden utgår ifrån ett svenskt perspektiv och att det i vissa fall finns positiva indikationer på 

befolkningens storhet (främst vikingarna). Persson (2016) visar också på att det fortfarande 

förekommer tendenser till en nationell tillhörighet i historieläroböcker för mellanstadiet. Vi kan 

genom vår studie inte tyda på något som skulle anknyta läsaren till ”oss” och ”vårt”, men 

nordbornas perspektiv blir fortfarande centralt i berättandet, även fast människorna inte 

benämns som ”oss” i en lika extern mening.  

 

Danielsson Malmros (2012) menar däremot att det funnits tydligare etnonationalistiska drag i 

tidigare läroböcker och att det idag finns ett mer neutralt ställningstagande till Sveriges 

agerande. Vår studie kan antyda på bägge delarna, delvis så har det etnonationalistiska dragen 

försvunnit eftersom människorna inte benämns som exempelvis förfäder, men stora delar av 

berättandet utgår ifrån de geografiska områden som människor från dagens Sverige levde i 

under järnåldern och vikingatiden. Bergdahl Bulukin (1988) menar att stenåldersmänniskan 

gått från en normativ beskrivning till en mer förklarande beskrivning i läroböcker, trots att vår 

studie även kan se att järnålders- och vikingatidsmänniskan har fått en mer förklarande 

beskrivning så kan vi likt Almqvist Nielsen (2014) se att det finns en någorlunda normativ 

beskrivning återigen som består av en nationalistisk anda, där nordborna beskrivs med mod, 

djärvhet och äventyrslystnad, vilket liknar diskurserna som vi tolkade i vår studie. Vi kan också 

med vår studie tyda likt Spjut (2021) att diskursen för vikingatiden är snäv och som Spjut 

förklarar det så beskrivs befolkningen väldigt homogent. Det förekommer delvis i vår studie 

att människorna under järnåldern och vikingatiden skulle beskrivas som rudimentära, vilket 

Ammert (2010) påpekar att det förflutna kan beskrivas som i läroböcker. Trots att vikingarna 

får många positiva attribut tilldelade åt sig i läroböckerna så framhävs exempelvis även att 

vikingarna var vildar som rövade, spred skräck och hade ett högt våldskapital, attribut som idag 

troligtvis inte kopplas till att vara speciellt moderna och civiliserade.  

 

Som Gustafsson (2017) visat så har kvinnliga aktörer i historieläroböcker efter 1990-talet 

försökts att bäddas in i ett familjärt sammanhang. I vår studie har vi antytt på samma sak, 

kvinnornas berättelser finns kring gården och hushållet, deras aktiviteter likaså. Vi får inte i 

någon av läroböckerna en inblick i en kvinnornas berättelse utanför denna “sfär”. I vår analys 

antydde vi att kvinnor likt tidigare forskning lyfts fram i familjära sammanhang, men i stället 

för att läroboksförfattarna framhäver kvinnor i andra sammanhang så måste de understryka 

deras makt i det vardagliga familjära sammanhanget för att krystat försöka lyfta kvinnornas 

roll. Detta var något vi antydde som motstridigt i relation till de könsnormativa situationerna 

läroböckerna faktiskt sätter kvinnorna i.  
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9 Slutsatser 

Studiens syfte klarnade under skrivprocessen och när vi satt oss in i kritisk diskursanalys, 

kursplanen i historia för grundskolan, samt diverse problemformuleringar som vi identifierat 

inom tidigare forskning, exempelvis att historieläroböcker fortfarande är väldigt nationellt 

bundna och homogena. Genom detta så har vi fått en bredare insikt till att kunna identifiera 

diskurser inom forntiden i svenska SO-läroböcker för lågstadieelever. Vi kan likt tidigare 

forskning fått sett en nationellt bunden diskurs där de etniskt benämnda “nordborna” får central 

representation. Läroböckerna visar på minimalt eller inte alls på andra kulturella eller 

utomstående perspektiv. Könsrollerna är även något som uppehålls i läroböckerna, specifikt i 

ett familjärt sammanhang. Trots att järnåldern har en bredare representation så kunde vi ändå 

identifiera att vikingatiden har en diskurs som är homogen och har en relativt ensidig maskulin 

påbjuden identifikation. 

 

Studien har endast grundad sig på en begränsad del av forntiden, det vill säga järnåldern samt 

vikingatiden, på grund av studiens period. Eftersom analysen enbart gjorts på två läroböcker 

så kan inte vi dra slutsatser om historielärobokens diskurser generellt. Men vårt identifierande 

av diskurser i två omfattande SO-läroböcker kan ändå visa på vilken historia som reproduceras 

för lågstadieelever. Eftersom vår undersökning har kunnat identifierat olika diskurser och 

meningserbjudanden i läroböckerna som inte harmoniserar med kursplanen så skulle vidare 

forskning inom ämnet kunna innebära att elever intervjuas utifrån att de får läsa delar av 

läroböckerna och bli uppmanade till resonemang kring dem, eller att klassrumsobservationer 

görs på historieundervisning där någon av dessa läroböcker används. På så sätt kan det ges 

ännu mer empiri till att läroböckernas innehåll är för snävt för att elever ska utveckla 

historiemedvetande. 

 

Efter att vi fick en översikt om den tidigare forskningen om vårt ämne och kunnat sammanställa 

vår analys så förväntade vi oss inte att SO-läroböcker som ska vara anpassade till Lgr22 inte 

kan ge bredare meningserbjudanden. Kursplanen i historia för grundskolan har utvecklandet 

av historiemedvetande som centralt och vi vill med denna studie, likt mycket av den tidigare 

forskningen uppmana lärare att inte enbart förmedla det stoff som läroboken innehåller, utan 

att se över vad som verkligen står i syftesformuleringen för kursplanen i historia och därmed 

kritiskt granska de diskurser som befinner sig i läroböckerna för att det ska kunna harmonisera 

med elevers utvecklande av historiemedvetande.  
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