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Sammanfattning 
Denna läroboksanalys är en studie med syfte att undersöka hur stormaktstidens människor 

skildras i svenska historieläroböcker för mellanstadiet. Detta för att öka medvetenheten kring 

vad text och bild ger för information om de människor som levde under denna epok i Sverige. 

Metoden som använts är en kritisk diskursanalys eftersom den lämpar sig väl för att upptäcka 

eventuella maktstrukturer baserat på texters språkliga uttryck. I den kvalitativa analysen ingår 

8 böcker som riktar sig till mellanstadieelever och de kapitel som behandlats är de som berör 

tiden mellan 1611 och 1718. De böcker som analyserats visar i både text och bild att 

stormaktstiden i Sverige anses vara en viktig epok i svensk historieskrivning. Böckerna 

beskriver en homogen befolkning, trots att stora delar av den svenska befolkningen och den 

svenska armén bestod av människor med annat ursprung. Människorna kategoriseras utifrån 

nationalitet eller religiös tillhörighet. Trots den internationella prägeln som stormaktstiden har 

saknas förklaringar till de migrationsprocesser som sker till, inom och från Sverige. 

 

Nyckelord: Läromedelsanalys, Historia, Åk 4-6, Etnicitet 
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1. Inledning 
Under mina två perioder av verksamhetsförlagd utbildning på lärarprogrammet hittills så har 

mina handledare givit mig fria tyglar att själv titta i läroböcker för att planera lektioner utifrån 

dessa. Under den första perioden kändes det enkelt att följa ett redan befintligt material, dels 

för att jag inte hade en aning om hur jag skulle planera en lektion på egen hand, men också för 

att jag ansåg att det som stod i läroböckerna var det som eleverna borde lära sig. 

Historieämnet ingår i de samhällsorienterande ämnena och slåss därmed om en självständig 

plats i schemat med tre andra lika viktiga ämnen. Ofta läses de olika ämnena i block för att få 

ut så mycket tid och kontinuitet som möjligt och det är därför viktigt att noggrant kunna planera 

vad eleverna ska och hinner lära sig på en begränsad tid. När jag satte mig ned och bläddrade 

igenom historieboken jag blivit tilldelad hade jag tanken om tidsbegränsningen i bakhuvudet. 

Läroböckerna ger oss ett urval av information som författarna ansett relevant och 

förhoppningsvis stämmer överens med Lgr11. Vad har författarna valt att ta med och vad blev 

därmed exkluderat? Eftersom min tid att undervisa i detta ämne är så begränsad så måste 

även jag göra ett urval av ett redan reducerat stoff. Detta väckte mitt intresse för att försöka 

granska vilket kunskapsstoff som erbjuds eleverna. Att undersöka läromedel är även ett sätt 

att undersöka hur samhället ser ut just nu, men den stora frågan är om enbart en lärobok 

räcker för att ge eleverna verktygen de behöver för att skapa ett historiemedvetande i ett 

mångkulturellt samhälle.  

 

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Läromedel 
Läromedel räknas som en av flera ramfaktorer som styr skolans verksamhet och påverkar 

undervisningens innehåll. I dagens skola finns ingen statlig instans som granskar läromedel, 

och ansvaret ligger därför hos rektor och lärare att ha kompetens och tid att välja ut passande 

läromedel för att förmedla den kunskap och de värderingar som uttrycks i Lgr11. Under början 

av 1900-talet hade läromedel en mycket stark ställning i skolan, men Skolverket skriver i en 

artikel att ”[a]llt tyder på att läroböcker/tryckta läromedel fortfarande har en mycket stark 

ställning i skolundervisningen” (Skolverket, 2006, s.20). Diskussionerna pågår även kring de 

sponsrade läromedlen, då det idag inte finns någon lag som reglerar dessa. Läs mer om 

begreppet läromedel under 2.3.1. 
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1.2.2 Läromedel i historia 
Syftet med de läromedel som finns i historieämnet har varierat över tid. Vid bildandet av 

folkskolan och ända in på 1900-talet har historieämnet fungerat disciplinerande. Idag ser 

läroböckerna dock annorlunda ut och enligt Lgr11 är syftet att skapa delaktiga medborgare 

(Skolverket, 2013), men andra problem kvarstår i ett alltmer mångkulturellt samhälle. För att 

beskriva ett historiskt förlopp har kategoriseringar av människor varit nödvändigt och ett sätt att 

ordna omvärlden, men i läroböckerna ges olika möjligheter till att tolka och värdera de 

kategoriseringar som presenteras. 

 
Kategoriseringar måste ha funnits - det är därför vi kan identifiera dessa grupper i 
källmaterialet - men hur kontakten förlöpte till vardags, umgänget människor emellan, och 
hur man såg på varandra, det vet vi ännu mycket lite om. Det som vi idag skulle beskriva 
som invandrare och utlänningar har inte självfallet uppfattats så av sin samtid (Svanberg & 
Tydén, 1999, s.10) 
 

Med detta sagt är det som Carlson & Von Brömssen skriver relevant, nämligen att det är viktigt 

att läraren är medveten om hur människors lika värde framställs i läroböcker, men även hur 

olika kulturer framställs vid val av undervisningsmaterial eftersom den kunskap som erbjuds i 

skolan är en producerande och reproducerande arena för normer (2011, s.15). Att kritiskt 

granska läroböcker i historia stämmer även överens med de styrdokument som lärare måste 

förhålla sig till. I Lgr11 står det formulerat att eleverna bör skapa ett historiemedvetande och 

”detta innebär en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed 

uppfattningen om framtiden” (Skolverket, 2013, s.172).  

 

1.3 Forskningsöversikt 
År 2010 sammanställde Professor Monica Reichenberg en samling av forskningspublikationer 

om läromedel, och denna har jag använt som utgångspunkt för att leta reda på tidigare 

forskning inom ämnet. Jag har valt att fokusera på senare forskning, från 90-talet och framåt, 

för att få ett så uppdaterat forskningsunderlag som möjligt. Selander (2003) skriver i Kobran, 

nallen och majjen om att ”historiedidaktisk forskning idag vill finna vägar att koppla samman 

den individuella historien, familjehistorien och den nationella/ internationella historien” (2003, s. 

93). Nedan följer en tematisk uppdelning av aktuell forskning som legat till grund för denna 

uppsats. 
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1.3.1 Forskning om bilden av Sverige i läroböcker 
I flera forskningspublikationer och avhandlingar undersöks svenskhet och bilden av Sverige. I 

avhandlingen Det var en gång ett land-: berättelser om svenskhet i historieläroböcker och 

elevers föreställningsvärldar från 2012 beskrivs hur Sverige har framställts i historieläroböcker 

från 1930-talet fram till första decenniet av 2000-talet. Författaren IngMarie Danielsson 

Malmros har kunnat urskilja fem olika berättelser som på olika sätt framställer Sverige som ett 

moraliskt land. I kapitlet Berättelsen om främlingen beskriver författaren att det finns två 

skildringar av ”främlingen” i historieläroböckerna som granskats. I den tidiga historian handlar 

främlingen om inkräktaren och hotet som Sverige måste försvara sig mot, men också 

främlingar såsom ”den duktige yrkesmannen, främlingen i behov av civilisation och 

krigsflyktingen” (Danielsson Malmros, 2012, s.236). I senare läroböcker från 60- och 70-talen 

kunde en annan kategori av främlingar urskönjas, nämligen arbetskraftinvandrare och 

flyktingar. Danielsson Malmros beskriver att flera problem kvarstår, även i dagens läroböcker, 

nämligen att ”de gamla dikotomierna mellan arbetskraftsinvandrare och flyktingar kvarstår, om 

än under delvis nya benämningar” (Danielsson Malmros, 2012, s.276). 

 

Bilden av Sverige och svenskhet diskuteras även i doktorsavhandlingen Vems är historien? 

Historia som medvetande, kultur och handling i det mångkulturella Sverige från 2006. I en del 

av avhandlingen skriver Författaren Kenneth Nordgren att etnicitet, nation och nationalism 

beskrivs som spridda begrepp i läroböckerna utan tydlig kontinuitet eller förklaring. Nordgren 

ger även ett exempel att ”namnbruket ger en bild av etniskt homogena stater: fransmän i 

Frankrike, tyskar i Tyskland, svenskar i Sverige” (2006, s.204). Nordgren ifrågasätter vilken 

historia elever bör lära sig för att förstå det mångkulturella samhället.  

 

1.3.2 Läromedelsforskning 
Studier av läromedel, och i detta fall framförallt läroböcker, ger många intressanta och 

intresseväckande resultat. Detta gäller för studien Staten och läromedlen från 2009. 

Författaren Anna Johnsson Harrie skriver att ”[i] en tid med vagare kursplaner, kan läroboken 

än mer ta över rollen som läroplanens konkreta form och den legitimerade funktionen stärks 

därmed” (Johnsson Harrie, 2009, s.224). Huvudområdet i hennes avhandling handlar om den 

politiska styrningen av skolan och hon skriver bland annat att trots att den statliga 

läromedelsgranskningen upphörde 1991 så utövar staten ett indirekt inflytande via kursplanen, 

vilket ger läroböckerna en större roll i undervisningen. I Nordgrens doktorsavhandling från 

2006 som även nämndes i 1.3.1 skriver författaren om att den svenska läroplanen i historia har 
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förändrats, och eleverna nu ska skapa ett historiemedvetande och känna till kulturarv och 

källkritik. Nordgren skriver även att kursplanen i historia ger ett stats- och europacentrerat 

perspektiv och att det ”svenska” är normerande, åtminstone på läroplansnivå (2006, s.178). I 

studien ingår även en läromedelsanalys av fyra historieläroböcker för gymnasiet, och han 

använder sig av tre olika teman för att undersöka potentialen för ett interkulturellt perspektiv. 

Nordgren tittar dels på historiens geografiska spridning och vems perspektiv som förmedlas, 

och han tittar även på hur migration framställs. Vid en sammanfattning av Nordgrens 

kvalitativa läromedelsanalys framkommer flera intressanta resultat. I en tabell över antalet 

läroboksbilder fördelade efter geografiska områden visar det sig att Västeuropa och Norden 

upptar 65% av alla bilder i de fyra läroböcker som analyserats. I läroböckerna saknas även ett 

bra analys för att förklara migration över epokerna och det saknas underlag för att diskutera 

och resonera kring migrationsprocesser (Nordgren, 2006). 

 

I en rapport från SIL, Statens Institut för Läromedel, undersöktes läroböcker på 

grundskolenivå, gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen från 1980-talet 

(Selander 1990). Fram till 1991 fanns en statlig instans vars syfte var att granska läromedel, till 

skillnad från idag då Statens Institut för Läromedel inte längre existerar. De ämnen som låg i 

fokus var religion, historia och samhällskunskap och syftet var att upptäcka om böckerna 

innehöll rasism eller främlingsfientlighet. Författarna ansåg att läroböckerna inte direkt kan 

anklagas för att vara rasistiska eller ha främlingsfientliga uttryck, dock fanns det flera brister i 

sättet att använda sig av begrepp som till exempel ”invandrare” eller ”etnicitet”. Även bildvalet i 

läroböckerna gav en stereotypiserad bild av Sverige och andra länder. Slutsatsen av denna 

rapport var att det fanns problemområden som förekom i böckerna från 1980-talet, men att 

dessa kunde användas som ett underlag för kommande läroboksförfattande så att dessa kan 

undvikas i framtiden (Selander, 1990). Detta fenomen beskrivs även i rapporten vid namn 

Utbildningens dilemma – Demokratiska ideal och andrafierande praxis (SOU 2006:40). I en del 

av rapporten analyserar författaren Masoud Kamali läroböcker i historia och religion för 

gymnasiet och i rapporten uppmärksammas ett eurocentriskt perspektiv i böckerna, medan 

andra kulturer ”andrafieras” och exkluderas. I rapporten beskrivs även skolans dilemma, att 

den i teorin ska arbeta för att inkludera, men att det i praktiken ofta leder till exkludering.  

 

Tillsammans med lärarna och skolpersonal utgör dessa elever normen i skolan och elever 
med invandrarbakgrund utvärderas i förhållande till denna ”vi-kategori”. Som går att utläsa 
av en del skolböcker, som t.ex. religionsböcker och historieböcker, består denna ”vi-
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kategori” av kristna, ”vita”, västerlänningar som befinner sig i ett föreställt geografiskt och 
kulturellt område som kallas ”västerlandet”  (SOU 2006:40, s.13). 

 

 

1.3.3 Historiedidaktisk forskning 
Inom det historiedidaktiska området har flertalet publikationer visat sig vara relevanta som 

grund för min egen studie. I doktorsavhandlingen Författarröst och lärobokstradition: en 

historiedidaktisk studie skriver författaren Sture Långström (1997) om på vilket sätt författarna 

till ett antal läroböcker på gymnasienivå formulerar sig sett ur ett didaktiskt perspektiv. I studien 

ingår en analys av författarnas sätt att behandla tiden 1914-1945 i sina böcker och även 

flertalet ”life story” intervjuer för att ta reda på mer om författarnas bakgrund och livshistoria. 

Några relevanta resultat är bland annat att Långström kunde urskilja tre olika 

författarkategorier som bestod av: ”[...] de som är forskare/historiker men som i skrivandet 

verkat som didaktiker, sedan yrkesverksamma lärare/didaktiker som skrivit läroböcker i historia 

och slutligen den som fungerat både som didaktiker och historiker” (Långström, 1997, s.137). 

Det syns en distinkt skillnad mellan de som identifierar sig som historiker och de som 

identifierar sig som didaktiker, nämligen att historikerna har en tendens att inkludera ny 

forskning och problematisera och ge fler perspektiv på historia, medan didaktikerna ger en mer 

enkel och narrativ historieberättelse. Ett annat relevant resultat är att alla läroboksförfattare 

varit influerade av den statligt styrda läroplanen, hur historielärobokstraditionen sett ut och av 

egna livserfarenheter vilket i sin tur har format lärobokens författarröst. Valet av språk i 

läromedel diskuteras även i avhandlingen Herravälde. är det bara killar eller?. Författaren Lotta 

Olvegård (2014) pekar på att olika läroböcker ger olika typer av information. Hon diskuterar 

även de utbildningsdemokratiska problem som uppstår i bland annat historieundervisning där 

framförallt språket i böckerna ger olika syn och förståelse för historieämnet. Hon uttalar sig 

även i en artikel från Skolverket där hon menar att: 

 
[v]issa elevgrupper erbjuds texter som ger en förenklad bild av det förgångna där tid och 

plats fokuseras, medan andra elever erbjuds argumenterande och diskuterande texter där 

framställningen av det förgångna problematiseras och presenteras som tolkningar 

(Skolverket, 2014). 

 

Slutligen hänvisar jag även till en multikulturell och internationell kvantitativ studie kallad Youth 

and History: A Comparative European Survey on Historical Consciousness and Political 
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Attitudes among Adolescents (Angvik & Borries, 1997). Denna studies syfte var att göra en 

jämförelse mellan olika länder för att upptäcka attityder kring ämnet historia och 

undervisningen i skolan. Enkäten bestod av ett antal fasta frågor och 15- och 16-åringar i 26 

olika länder deltog, Sverige bland annat. Denna studie har flera intressanta och 

tankeväckande resultat, bland annat att flera länder, däribland Sverige, tycker att deras eget 

lands historia är den mest intressanta. Andra resultat som är relevanta är att länder i norra, 

västra och sydvästra Europa har låg tilltro till läroböcker inom historieämnet. Studien beskriver 

de didaktiskt intressanta resultaten, nämligen att elever tenderar att uppskatta de källor de inte 

litar på, till exempel historiska filmer. Detta utgör sannerligen ett dilemma, eftersom eleverna 

beskriver att den vanligaste typen av undervisning består av läsning i läroböcker, trots att det 

är en undervisningsmetod de inte gillar och ett material de har låg tilltro till (Angvik & Borries, 

1997). 

 

Med bakgrund mot den forskning som presenterats ovan har jag i min studie valt att granska 

Sverige under 1600- och början av 1700-talet och det är en intressant avgränsning då 

migrationen till, från och inom Sverige var särskilt intensiv och landets befolkning ökade 

markant under denna tid. Under denna period fanns ett behov från till exempel krigsmakten att 

rekrytera både soldater och personer som administrerade, men även flyktingar anlände under 

tiden då det Nordiska kriget rasade under början av 1700-talet (Svanberg & Tydén, 1999). Då 

Sverige var en stormakt hade landet även mycket kontakt, både fredliga och ickefredliga, med 

flertalet länder runtom i Europa. Det är dock viktigt att notera att namnet för epoken som 

tidigare kallats för stormaktstiden inte finns kvar i rådande läroplan, utan att tidsperioden idag 

kallas för Svenska Östersjöriket. Dock finns ordet stormaktstid kvar som ett begrepp för elever 

att lära sig. Avgränsningen till just denna epok är relevant då det i Lgr11 står att eleverna ska 

ha kunskap om det Svenska Östersjöriket. Eleverna ska känna till ”[o]rsakerna till dess 

uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och 

från samt inom det svenska riket” (Skolverket, 2013, s.175). För att göra denna studie möjlig 

behövdes även en tidsavgränsning, och därför passade perioden för det svenska Östersjöriket 

bra. Perioden sträcker sig bara över 100 år, till skillnad från medeltiden som varade i nästan 

500 år. I min studie kommer jag att använda mig av begreppet stormaktstiden, eftersom 

perioden kallas så i böckerna jag använt. 

 

Det finns en hel del forskning att tillgå som berör historieläromedel, bland annat om bilden av 

Sverige och olika typer av historiedidaktisk forskning. Det material som finns att tillgå riktar sig 
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dock mot äldre åldrar, och de läromedel som analyserats avser i första hand högstadie- och 

gymnasieläroböcker. Med denna studie avser jag att rikta mig mot ett ännu relativt outforskat 

fält, nämligen en analys av läroböcker på mellanstadienivå. Inför denna studie har jag inga 

förväntningar att hitta tydligt diskriminerande åsikter i läroböckerna, men jag önskar att studien 

ökar min och andras medvetenhet för språkets betydelse i olika situationer för lärande i ett 

multikulturellt klassrum. 

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur olika befolkningsgrupper framställs och 

kategoriseras under perioden Stormaktstiden i Sverige i historieböcker för mellanstadiet. Jag 

ska analysera text och bild utifrån följande frågor: 

- Hur beskrivs uppkomsten av stormaktsväldet i Sverige? 

- Utifrån vilka kategoriseringar grupperas människorna i läroböckerna? 

- Hur beskrivs migration till och från, samt inom det svenska riket? 

 

1.5 Teoretisk utgångspunkt 

1.5.1 Begreppet Etnicitet 
Enligt Nationalencyklopedin betyder etnicitet ”identifikation med och känsla av tillhörighet till en 

etnisk grupp” (2015:1). Etnicitet är ett komplext begrepp, men nämns flera gånger i Lgr11 och 

är därmed viktigt att känna till. Hur bör det förklaras för elever? Begreppet får mig att tänka på 

en klassificering av minoritetsgrupper, men det rymmer mycket mer än så. Eriksen (1993) 

skriver i boken Etnicitet och nationalism om begreppet sett ur ett socialantropologiskt 

perspektiv, vilket innebär att han studerar skillnader och likheter mellan etniska fenomen. Han 

menar att det är tacksamt att studera etnicitet utifrån det antropologiska perspektivet eftersom 

”etniciteten uppstår och blir relevant genom sociala situationer och möten, samt genom 

människors sätt att handskas med livets krav och utmaningar” (Eriksen, 1993, s.10). 

Problemet med etnicitetsbegreppet är svårigheten att finna en avgränsning mellan etniska 

grupper och till exempel samhällsklasser. Hanna Wikström (2009) skriver i boken Etnicitet om 

att det finns en vardaglig betoning på etnicitet, men även en forskningsinriktad. Den vardagliga 

är svår att greppa, och beskrivs av Wikström (2009) som ”alla former av särskiljning av 

människor med hänvisning till ursprung, nationalitet, religion, kultur samt hud- och hårfärg” 

(Wikström, 2009, s.11). Inom forskningen handlar begreppet etnicitet om att kategorisera, och 

beroende på vilket perspektiv man har, förändras synen på hur människor kategoriseras. I 

Jörgen Mattlars (2008) avhandling Skolbokspropaganda? beskriver han etnicitet som ett sätt 
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att kategorisera ”vi och dem”. Han skriver även att etnicitetsbegreppet är svårt att avgränsa 

eftersom det kan ”omfatta ett flertal olika typer av grupper, alltifrån ursprungsbefolkningar till 

nya etniska minoriteter i storstädernas förorter” (Mattlar, 2008, s.42). 

 

Det finns tre större traditioner inom etnicitetsforskning, essentialism, konstruktivism och 

poststrukturalism, och även om den förstnämnda traditionen betraktas som gammalmodig idag 

så är det relevant att redogöra för alla tre. Det är även viktigt att veta hur människor ser på 

etnicitet och att veta hur man själv förhåller sig till begreppet. Ingmarie Danielsson Malmros 

(2014) skriver i boken Historien är närvarande att etnicitet kan ses ur två olika 

ytterlighetsperspektiv: 

 
Å ena sidan finns ett synsätt där etnicitet, kultur och identitet är en oföränderlig inneboende 

del av personligheten, å andra sidan ett perspektiv som ser dessa kategorier som något 

som skapas, förhandlas och får mening genom sociala relationer (2014, s.196).  

 

Något som de flesta forskare idag är överens om, oavsett tradition, är att människan inte alltid 

fritt kan välja sin identitet, utan att man blir tillskriven vissa egenskaper av omgivningen.  

 

De som förespråkar det essentialistiska perspektivet på etnicitet menar att en människa föds in 

i en viss etnisk tillhörighet, till exempel svensk, och att ursprung är något fast och oföränderligt 

(Wikström, 2009, s.12). Etnicitet är i detta perspektiv starkt kopplat med nationen och kulturen, 

och det går att göra distinkta åtskillnader mellan olika grupper. Man kan beskriva det som att 

man ärver sin etnicitet och att ens etnicitet är essensen hos en person, alltså den man är. 

Essentialismen har få förespråkare idag, då många argumenterar för att detta perspektiv är 

trögrörligt, liknas vid nationalism och kan utgöra en grund för rasistiska uttryck. Många menar 

att det är problematiskt med ett essentialistiskt perspektiv på etnicitet då många människor 

kategoriseras in i en viss etnisk grupp, trots att de själva inte anser sig tillhöra denna.  

 

Det konstruktivistiska perspektivet ser istället etnicitet som något socialt konstruerat och att det 

uppstår vid en relation av något slag. Eftersom en människa kommer i kontakt med oräkneliga 

relationer under sin livstid så ses etnicitet som något föränderligt och anpassningsbart och i ett 

allt mer globaliserat samhälle beskrivs detta som nödvändigt. ”En etnisk grupp blir till genom 

definition av gruppens medlemmar och de som inte är medlemmar” (Wikström, 2009, s.23). Att 
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som grupp skilja sig från en annan är viktigt inom konstruktivismen, men det är också 

nödvändigt att olika grupper accepterar varandra.  

 

Ett modernare perspektiv, det poststrukturalistiska eller postkoloniala perspektivet uppkom 

efter avkoloniseringen av bland annat Afrika och Asien där länder från Europa utnyttjat den 

essentialistiska ideologin för att hävda sig som den överlägsna. De som förespråkar ett 

poststrukturalistiskt perspektiv på etnicitet menar liksom konstruktivisterna att etnicitet är något 

föränderligt i relation till andra, men de menar även att det är föränderligt i relation till språkliga 

uttryck. 

 
Man menar att det inte bara är social handling som bidrar till konstruktionen av etnisk och 

kulturell identitet, utan även vilka begrepp vi använder när vi talar om, eller kategoriserar, 

något i etniska termer (Wikström, 2009, s.38).  

 

Hur och på vilket sätt man väljer att tala om etnicitet ger alltså en viss betydelse för begreppet. 

Detta leder även till en diskussion om makt och om vem som får kategorisera in människor i en 

viss grupp. Eftersom språk ofta används för att analysera sociala processer kan det vara 

nyttigt att använda det poststrukturalistiska perspektivet inom etnicitetsforskning. 

 

1.5.2 Etnicitet i läroböcker 
De personer som framställs, till exempel i läroböcker i historia, tillskrivs ofta en tillhörighet av 

något slag. Det kan vara baserat på språk, geografiskt område eller annat. Detta är för att 

underlätta för läsaren genom att göra en kategorisering. Det problematiska är att de 

personerna som beskrivits inte själva har haft något att säga om hur de blivit kategoriserade. 

Ett annat problem som kan uppkomma då etnicitet diskuteras i läroböcker är balansgången 

mellan texten och mottagaren: 

 
Det råder ett ambivalent förhållningssätt till etnicitet och nationalitet i den svenska skolans 

historieundervisning. Historieämnet är nära sammantvinnat med frågor som berör nation, 

ursprung, framväxt och gemensam identitet, samtidigt som det krävs en 

historieundervisning som upplevs som angelägen och legitim för just de människor som 

deltar i den (Danielsson Malmros, 2014, s.192). 

 

I denna studie kommer jag att beakta de tre perspektiven på etnicitet som förklaras i 1.5.1, 

essentialism, konstruktivism och poststrukturalism. Detta för att upptäcka vilket eller vilka 
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synsätt läroböckerna har på etnicitet vilket i sin tur visar vilka kategoriseringar av människor 

som förekommer.   

2. Metod & material 

2.2 Kritisk diskursanalys  
Den metod jag har valt att använda i denna studie är en kritisk diskursanalys utarbetad av 

Norman Fairclough. Denna typ av textanalys lämpar sig bra för samhällsvetenskapliga studier 

och den fungerar även som en multimodal analys då Fairclough avser både tal, bild och text i 

begreppet text. Det som utmärker Faircloughs kritiska diskursanalys är att den både är 

konstituerad och konstituerande, vilket skiljer sig från övriga kritiska diskursanalyser (Phillips & 

Winther Jørgensen, 2007). Den kritiska diskursanalysen kräver ”ett tvärvetenskapligt 

perspektiv där man kombinerar textanalys och social analys” (Phillips & Winther Jørgenssen, 

2007, s.72). Detta för att upptäcka strukturer och relationer mellan texter, kulturer och 

samhället som vi inte alltid är fullt medvetna om. Syftet med den kritiska diskursanalysen är att 

upptäcka ojämlika förhållanden i samhället, och hur olika institutioner, till exempel skolan, är 

delaktiga i detta. 

 

I denna studie har jag valt att använda mig av 

Faircloughs tredimensionella analysverktyg för att 

kunna analysera läroböckerna på ett tydligt sätt. Denna 

analysmodell beskriver språkbruk i tre olika 

dimensioner, men det är viktigt att inte se dem skilda 

från varandra. Faircloughs kritiska diskursanalys består 

av flertalet begrepp, bland annat diskurs. En diskurs i 

dagligt tal är enligt Nationalencyklopedin (2015:2) en 

typ av samtal eller ett yttrande, men i den kritiska 

diskursanalysen innebär diskurs snarare på vilket sätt en person uttrycker sig och hur 

personen använder språket. För att förstå hur denna studie utformats så bör begrepp från det 

tredimensionella analysverktyget redas ut. Enligt Phillips och Winther Jørgenssen (2007) bör 

man se på   

 
1) textens egenskaper (text);  

2) de produktions- och konsumtionsprocesser som är förbundna med texten (diskursiv 

praktik);  

Egen grafik 
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3) den bredare sociala praktik som den kommunikativa händelsen är en del av (social praktik) 

(Phillips & Winther Jørgenssen, 2007, s.74). 

 

I min studie kommer jag främst att arbeta med läroboken på textnivån, alltså textens 

egenskaper och diskurser, eftersom det är svårt att genom en kvalitativ analys upptäcka 

mönster för en diskursiv praktik. I historieböcker förekommer och samspelar både text och bild, 

och denna metod används för att analysera och upptäcka vad bild och text bildar för 

sammanhang tillsammans. Jag har även valt kritisk diskursanalys som metod eftersom den 

ger en möjlighet att upptäcka om text och bild bidrar till att producera eller reproducera olika 

maktstrukturer. 

 

2.3 Material  

2.3.1 Läromedel   
I rådande läroplan finns ingen definition av begreppet läromedel (Skolverket, 2013). Så vad är 

då ett läromedel? I en rapport från Skolverket (2006) använder de läromedelsbegreppet så 

som det definieras i Lgr80. Det är en bred definition och innefattar allt det material som lärare 

och elever använder för att uppnå de mål som finns formulerade i kursplanen. Idag finns dock 

även ett multimodalt perspektiv på läromedel, vilket gör att det innefattar till exempel radio, TV 

och film. Det är nu längre inte enbart skrifter som räknas som läromedel. 

 

I min studie har jag valt att använda mig av det något snävare begreppet lärobok. Men 

begreppet lärobok är inte heller givet. Selander (2003) beskriver i Kobran, nallen och majjen 

begreppet lärobok och menar att det innebär ”[o]lika sätt att förpacka ett innehåll, utforma text- 

och bildstrategier och skriva in en modell-läsare betyder något för det som texten erbjuder sin 

läsare” (Selander, 2003, s.106). Enligt Skolverket (2015:2) kan skrivna läromedel kallas för 

”pedagogiska texter för organiserad undervisning/formellt lärande”. En annan 

begreppsdefinition är att ”[e]n lärobok är en offentlig expertberättelse som framhåller viss 

kunskap som särskilt viktig och som visar upp ett visst sätt att strukturera detta stoff” 

(Nordgren, 2006, s.179). Eftersom jag i denna studie kommer att analysera tryckta textböcker 

med syfte att användas i skolan har jag valt att använda mig av det begreppet som Boel 

Englund (1997, s.7) kallar för pedagogisk primärtext. Detta innebär att det är en lärobokstext 

som är producerad för att passa skolans ändamål. 
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2.4 Urval 
Det urval av böcker som jag gjort är de böcker som berör perioden mellan 1611 och 1718 i 

läroböcker för mellanstadiet. På grund av min begränsade tidsram och typ av analys så har jag 

anpassat antalet böcker efter det. De böcker jag har valt är publicerade från 90-talet och 

framåt för att få en så uppdaterad bild av dagens historieläroböcker som möjligt. För att lättare 

kunna följa med i analysen sker en kort presentation av de utvalda läromedlen, dess titlar, 

författare och vilket år de är publicerade.  

 

Historia - Från vikingarna till Gustav III, skriven av Göran Körner. Utgiven 2008. Denna bok 

kommer i analysen beskrivas som bok 1. Denna boks innehåll sträcker sig från Vikingatiden 

fram till Frihetstiden, och kapitlet om Stormaktstiden består av 26 sidor. Kapitlet inleds med 

vad begreppet Stormakt innebär, och vad som skedde i Sverige under 1600-talet. Därefter är 

kapitlet indelat i uppslag som berör Gustav II Adolf, hur Sverige styrdes och om hur 

krigsmakten fungerade. Andra uppslag berör Drottning Kristina, trettioåriga kriget, Karl XI, 

religion och häxprocesserna, ett avsnitt om olika folk och språk, och kapitlet avslutas med 

historien om Karl XII. 

 

Stormaktstiden - Sveriges rike växer, skriven av Tomas Blom. Utgiven 2008. Denna bok 

kommer i analysen beskrivas som bok 2. Boken består av 48 sidor som enbart behandlar 

perioden Stormaktstiden. Bokens inledning består av en kort redogörelse över vad som hände 

i Sverige under 1600-talet och olika gruppers roller i samhället som adeln, präster, borgare och 

bönder. I boken finns även ett uppslag som handlar om familjen på 1600-talet. Sedan följer 

längre avsnitt om Trettioåriga kriget, regalskeppet Vasa, en kort skönlitterär berättelse, arbetet 

vid järnbruken, häxprocesserna, Drottning Kristina, adeln, Karl X, Karl XI och Karl XII. Boken 

avslutas vid Karl XII död. 

 

Boken om historia 2, skriven av Stina Andersson och Elisabeth Ivansson. Utgiven 2007. 

Denna bok kommer i analysen beskrivas som bok 3. Bokens innehåll sträcker sig från 1500-

talets Sverige till Karolinska tiden. I denna bok är det analyserade innehållet uppdelat i ett 

kapitel om Sveriges stormaktstid och ett om den karolinska tiden. Jag har även valt att 

analysera de sidor som berör de inflytelserika länderna i Europa under 1600-talet eftersom 

dessa har stor betydelse för stormaktstidens utveckling.  Allt som allt omfattar de relevanta 

delarna cirka 100 sidor. 
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Levande historia, skriven av Lars Hildingsson, Kristina Holm och Ingrid Åsgård. Utgiven 2001. 

Denna bok kommer i analysen beskrivas som bok 4. Boken inleds med ett kapitel om 

Stormaktstiden i Sverige och omfattar ungefär 80 sidor. Kapitlet är indelat i underrubriker som 

Stormaktstid och krig, Stormaktstidens människor, Bergsbruket, Karl XI:s tid och Karl XII:s tid. 

Ser man till textinnehållet skiljer sig denna bok något från de andra, då merparten av sidorna i 

kapitlet beskriver befolkningen i stort och deras leverne. Vissa uppslag i boken innehåller 

instuderingsfrågor till den berörda texten. 

 

Historia 2, skriven av Olov Svedelid och Anders Salomonsson. Utgiven 1991. Denna bok 

kommer i analysen beskrivas som bok 5. Denna bok innehåller både fiktiva berättelser och 

faktiska händelser från Stormaktstiden i Sverige. Boken består av mycket text och ca två bilder 

per uppslag. Kapitlet som analyserats består av 26 sidor som är indelade i kapitlen 

Stormaktstiden och I gruvor och smedjor på 1600-talet. 

 

Historia 3, skriven av Olov Svedelid och Anders Salomonsson. Utgiven 1992. Denna bok 

kommer beskrivas som bok 6. Bokens innehåll fungerar som en fortsättning på bok 5 som 

beskrivs ovan. Innehållet är fördelat på ett antal kapitel, och de som analyseras är följande: 

Resor, post och nyheter under 1600-talet, Enväldiga kungar i Europa under 1600-talet och 

Karolinska tiden. Även denna bok består av en blandning av fiktiva berättelser och historisk 

fakta. 

 

Historia, skriven av Åsa Lennartsson och Jan Sundström. Utgiven 1996. Denna bok kommer 

beskrivas som bok 7. Boken består av två kapitel som behandlar 1600-talet och början av 

1700. Jag har valt att analysera både kapitlet vid namn Stormaktstiden och det vid namn Livet 

på 1600-talet eftersom de båda är sammanflätade. Kapitlet om stormaktstiden består av 21 

sidor, och det andra kapitlet består av 13 sidor.  

 

Stormaktstiden, skriven av Torsten Bengtsson. Utgiven 2014. Denna bok kommer att 

beskrivas som bok 8. Boken omfattar 25 sidor och behandlar livet under stormaktstiden, de 

kungar som regerade i Sverige, regalskeppet Vasa och häxprocesserna. Denna bok ska 

fungera som en lättläst historiebok, och den innehåller därmed mindre text än de böcker som 

presenterats ovan. I större delen av boken finns en berättarkaraktär som beskriver hur det var 

att leva och vad som hände under stormaktstiden. 
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Nedan finns en tabell över de läromedel som analyserats och dess kodning i studien. Detta för 

att underlätta navigeringen i analysavsnittet och för att inte urskilja de olika böckerna i form av 

bland annat författarnamn och årtal i analysen. 

 

 

Titel på bok i 

analysen 

Originaltitel Författare Förlag och år 

 

Bok 1 Historia – Från 

vikingarna till Gustav 

III 

Körner, Göran Natur & Kultur 2008 

Bok 2 Stormaktstiden – 

Sveriges rike växer 

Blom, Thomas Natur & Kultur 2008 

Bok 3 Boken om Historia. 2 Andersson, Stina &  

Ivansson, Elisabeth 

Liber 2008 

Bok 4 Levande historia Hildingson, Lars & 

Hildingson, Kaj 

Natur & Kultur 2001 

Bok 5 Historia 2 Salomonsson, 

Anders & Svedelid, 

Olov 

Almqvist & Wiksell 

1991 

Bok 6 Historia 3 Salomonsson Anders 

& Svedelid, Olov 

Almqvist & Wiksell 

1992 

Bok 7 Historia Lennartsson, Åsa & 

Sundström, Jan  

Bonnier utbildning 

1996 

Bok 8 Stormaktstiden Bengtsson, Torsten Nypon 2014 

 

 

2.5 Analys av läroboken som text 
Att analysera läroböckerna på en textnivå i enlighet med analysmallen under 2.2 ger 

möjligheter att upptäcka hur språkliga val ger konsekvenser för det läsaren uppfattar i en text. 

För att strukturera analysen på ett så tydligt sätt som möjligt har jag delat in analysen i teman 

beroende på vad i texten jag studerat. Dessa teman är: orsaker till stormaktstidens uppkomst, 

migration och minoriteter, baksidan av kriget och de enväldiga kungarna i Europa. Analysen av 

läroboken som text genomsyrar alla teman, och jag kommer att undersöka om händelser eller 
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personer lyfts fram som aktörer och om vissa meningskonstruktioner och ordval ger en specifik 

betydelse för texten. En historielärobok är ofta uppbyggd som en berättande text om något 

som hände förut och är därmed oftast skriven i verbformen preteritum. ”En berättande text 

refererar till personer, platser och händelser. Språket utformas med vändningar som »var«, 

»hade«, »gjorde« och »hände« – alltså förfluten tid. Den berättande texten är ofta kronologisk” 

(Selander, 2003, s.98). Läroböcker i historia är ofta narrativa, och vad som är intressant att 

studera är vem eller vad som beskrivs föra historien framåt, och om agenten är dold eller 

synlig. Rent lingvistiskt betyder agent den som utför en verbhandling och i texter ersätts ofta 

agenten med pronomen eller namn. Att studera vem som intar rollen som agent i texten bidrar 

även till att uppfatta vilka personer eller grupper av människor som anses varit betydande för 

historieberättandet, och kan därmed avslöja eventuella maktstrukturer som förekommer i 

läroböckerna. 

2.6 Bild 
I historieböcker är det svårt att hitta samtida bilder som skapats för ett pedagogiskt ändamål. 

De flesta målningarna är historiska och målade av konstnärer som uppfattat en händelse på 

ett visst sätt. ”Bilder kan också ha som funktion att konkretisera och informera, men man bör 

tänka på att det sällan är något som sker helt neutralt, utan gestaltningar kan bidra till att 

generera värderingar [...]” (Wallin Wictorin, 2011, s.221). Det som går att undersöka är vilket 

urval av bilder som gjorts, och diskutera varför just dessa är med. 

 
Den mest typiska bildkategorin för mellanstadiet är rekonstruktionsbilden - förlagets 

tecknare rekonstruerar en händelse, en tidsepok. Dessa bilder är unika, de är framställda 

speciellt för ett läromedel (detta till skillnad från citat-bilder som är tillkomna för andra syften 

men som sedan har lyfts in i ett läromedel och därmed bytt kontext) (Selander, 1991, s.47). 

 

Jag har valt att analysera bilderna under de teman som förekommer i analysen för att få en 

helhetsbild av vad text och bild kan ge för uppfattningar i samspel med varandra. 
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3. Analys 

3.2 Varför stormaktstid? 
Krig och andra konflikter är ofta komplicerade och ibland svåra att förstå. Vanligtvis finns flera 

orsaker till en händelse, och det är därför intressant att se hur de olika böckerna beskrivit hur, 

vad och vem som ska ha påverkat Sveriges väg mot en stormaktsposition. Flera av de kapitel 

som berör stormaktstiden i Sverige inleds med ett uppslag innehållandes en kort 

sammanfattning av vad tidsperioden innebär och vad begreppet stormakt betyder. I bok 1 

beskrivs det att Sverige blir en av Europas stormakter under 1600-talet och att en stormakt 

ofta är rik, mäktig och har en stark krigsmakt. Det är bara i denna bok som det beskrivs att 

denna period kallas stormaktstid enbart i svensk historieskrivning (Bok 1, s.132). Detta antyder 

att stormaktstiden i Sverige är en epok sett ur ett nationellt perspektiv, vilket de övriga 

böckerna inte nämnt. I bok 2 beskriver författaren att en stormakt var ett land där kungarna 

krigade mycket och erövrade nya landområden (s.5). Bok 2 beskriver stormaktstiden ur ett 

perspektiv med fokus på krig och erövringar, till skillnad från bok 3 som beskriver en stormakt 

som ett land som var ”[...] stort till ytan och hade en livlig handel som var bra för ekonomin” 

(Bok 3, s.73). Bok 3 fokuserar på andra aspekter av vad en stormakt innebär och väljer att inte 

nämna de krig och erövringar som var nödvändigt för att en stormakt skulle bli till. Det saknas 

en förklaring till begreppet stormakt i bok 4, 5, 6, 7 och 8.  

 

Sveriges väg mot en stormakt beskrivs på olika sätt i böckerna. I bok 4 beskrivs det kort i ett 

stycke att ”[g]enom krig efter krig hade Sverige erövrat det ena området efter det andra och 

blivit en stormakt i norra Europa” (Bok 4, s.42). I bok 7 beskrivs det som att Sverige blev en 

stormakt, tack vare de landvinningar de erhållit efter freden 1648. Detsamma beskrivs i bok 8 

där Sverige beskrivs ha expanderat genom krig och erövringar.  I bok 6 beskrivs kortfattat att 

”när Sverige blev en stormakt [...] (Bok 6, s.201). I bok 5 beskrivs det dock problematiskt nog 

att ”[n]är det stora kriget var slut hade Sverige förvandlats till en stormakt” (Bok 5, s.168). Att 

skriva att Sverige förvandlats till en stormakt är ett sätt att tona ned konflikter och förenkla den 

långa process av krig, svält och erövringar som ledde fram till att Sverige blev ett större rike. 

De beskrivningar som finns kring begreppet stormakt är relativt eniga om att det innebär att 

Sverige var ett rikt och mäktigt land med stora landområden och en framgångsrik armé. Hur 

Sverige blev en stormakt skildras på lite olika sätt i böckerna som analyserats, men 

sammanfattningsvis pekar alla böckerna på att krig och erövringar ledde till att Sverige blev allt 

större till ytan. De fruktansvärda förhållandena beskrivs i flertalet böcker då svält, sjukdomar 

och rädsla för krig beskrivs som en del av vardagen i Sverige och övriga Europa under 1600- 
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och början på 1700-talet. I böckerna skildras även den ständiga kampen att betala skatter, och 

att stora delar av bondebefolkningen var fattig. Detta kan i sig verka motsägelsefullt då Sverige 

beskrivs ha varit rikt, stort och mäktigt. Flertalet böcker som analyserats sätter punkt för 

stormaktstiden vid Karl XII:s död. Exempelvis avslutas bok 4 med stycket: ”Kulan går rakt 

igenom hans huvud och kungen dör genast. Den kulan sätter punkt för Sveriges stormaktstid” 

(Bok 4, s.44). Endast bok 1 skildrar ödet för de soldater som tågade hem till Sverige efter Karl 

XII:s död vilket gör att den skiljer sig från de övriga. Boken beskriver även vad som skedde 

med Sveriges gränser efter Karl XII:s död, mer än att enkelt konstatera att Sveriges 

stormaktstid var slut. De krig och erövringar som ledde till Sveriges stormaktsposition skildras 

alltså, men den process när Sveriges rike återgick till de gränser som finns idag behandlas ej i 

alla böcker. 

 

Orsakerna till att Sverige gick med i det trettioåriga kriget har diskuterats bland historiker under 

en längre tid och ett antal motiv har beskrivits som huvudsakliga. I bok 1 beskrivs två orsaker 

till att Gustav II Adolf valde att delta i det trettioåriga kriget. Dels för att stå på protestanternas 

sida, men också för att erövra nya landområden för Sveriges räkning. Samma orsaker beskrivs 

i bok 2, nämligen att ”Gustav Adolf valde att gå med i kriget” (Bok 2, s.140). I bok 3 beskrivs 

Gustav II Adolf också som en handlingskraftig person som försökte övertyga folket om att 

”krigen var nödvändiga för landet” (s.81). Det förklaras också att han överdrev hotet utifrån, för 

att kunna skapa ett mäktigt och rikt Sverige. I bok 8 beskrivs det trettioåriga kriget som ”[...] ett 

krig som handlade om vilken sorts kristendom som var den rätta” (Bok 8, s.18). I bok 5 

beskrivs bakgrunden till vad som pågår ute i Europa och upptakten till det trettioåriga kriget. 

Sveriges intåg i detta krig beskrivs lite vagt att ”[Gustav II Adolf] ville att Sverige skulle spela en 

roll i Europa [...]” (Bok 5, s.166). I bok 7 beskrivs det som att ”[n]är kejsarens trupper började 

hota Sveriges erövringar i Polen, bestämde kung Gustav II Adolf att Sverige skulle ingripa i 

kriget” (Bok 7, s.69).  

 

Det går att urskönja tre olika mönster i förklaringen till varför Sverige gick med i trettioåriga 

kriget. Dels beskrivs konflikten mellan katoliker och protestanter som en orsak till att Sverige 

måste gå med i kriget för att försvara den religiösa tron. Den andra orsaken man kan se är 

Sveriges möjlighet till expansion genom att delta i kriget. Det tredje mönstret är att hotet utifrån 

kommer allt närmre och att Sverige måste försvara sina gränser innan det är försent. Det 

intressanta är dock vilka agenter som sägs driva dessa frågor, och att det nästan i alla böcker 

beskrivs som kungen främst. Att sammanfatta Sveriges ingång i det trettioåriga kriget som en 
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vilja från kungen är förenklat och lämnar många frågetecken. Hur kunde en enda man få med 

sig så många personer i en armé om inte fler orsaker låg bakom? Att kriga gynnar ofta de 

högre uppsatta i samhället som får ta del av plundringsskatter och andra inkomster baserade 

på krigen. Att beskriva kungen som agent kan vara ett sätt att förenkla ett komplicerat 

händelseförlopp där flera orsaker ligger bakom, och där kungen får fungera som agent för att 

kunna föra historien framåt på ett begripligt sätt. I bok 3 och 4 ges dock en lite annorlunda bild 

som beskriver hur Sverige såg ut rent geografiskt, och att syftet med erövringarna var att 

skapa ett svenskt innanhav. I bok 4 beskrivs orsaken till att delta i det trettioåriga kriget vara 

för att slåss på protestanternas sida, men också att andra orsaker låg bakom och att det 

snarare var Sverige som agent som gick in i kriget, och att beslutet inte enbart var baserat på 

en kungs vilja. Att beskriva Sverige som agent är ett annat sätt att göra historien begriplig för 

den som läser texten genom att förklara beslut och händelser som ledde fram till ingången i 

kriget ur ett förenklat perspektiv. I bok 3 beskrivs en djupare förklaring och flera orsaker sägs 

ligga bakom Sveriges intåg i det trettioåriga kriget. 

 

Som beskrivits ovan framställs ofta regenterna som synlig agent i beslut gällande landet. Det 

står till exempel i bok 1 att ”Gustav Adolf bestämde sig för att gå med i kriget” (Bok 1, s.140). I 

texten finns även personliga värderingar, som till exempel att ”[h]an ville hjälpa 

protestanterna[...]” (Bok 1, s.140). Detsamma gäller för bok 2. I dessa stycken i böckerna har 

kungen som agent en dominerande ställning för historiens utveckling. I bok 5 beskrivs 

antingen länder eller ledare för länder som agenter och detsamma gäller för bok 6. De övriga 

agenter som beskrivs i böckerna är länder runtom i Europa som är inblandade i krigen, men 

även personer på mäktiga positioner såsom tsaren och kejsaren.  

 

En målning av slaget vid Lützen förekommer i bok 1, 

2, 3 och 4. Konstnären Carl Wahlbom målade denna 

tavla år 1855 vilket framgår i bok 1 och 4. Till bok 3 

och 4 finns ett diskussionsunderlag till bilden i 

marginalen där läsaren ska fundera över om bilden 

är målad ur fantasin eller tagen från verkligheten. 

Annars diskuteras inte det faktum att målningen är 

från 1800-talet då nationalromantiken genomsyrade 

allt i samhället. Då fungerade även historia som 

nationsskapande, vilket säkert denna bild bidrog till, då den framställer Gustav II Adolf som en 

 
Slaget vid Lützen, bok 1, s.141 
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fallen hjälte i ett ljus omgiven av mörka fiender. Gustav II Adolf beskrivs även i flertalet 

lärobokstexter som en aktiv agent, och bilden understryker detta, där fokus återigen ligger på 

honom. 

 

Målningen av Karl XII:s likfärd förekommer i bok 1, 2, 4 och 8. Denna bild är målad av Gustaf 

Cederström under slutet av 1800-talet. I bok 1 framgår det att målningen är välkänd och målad 

av en konstnär vid namn Cederström, men att 

just denna målning är omdebatterad nämns det  

inget om. I bok 2 beskrivs det att målningen inte 

återger en verklig händelse eftersom bildtexten 

uttrycker att ”[i] verkligheten lade man honom i 

en kista på en släde” (Bok 2, s.44). I de båda 

bildtexterna framgår alltså inte varför det finns 

en målning som är skapad mer än 150 år efter 

händelsen och vad den vill ge för bild av Karl 

XII. Detta är anmärkningsvärt då det även i bok 

2 beskrivs att den återger historien felaktigt, 

utan vidare förklaring till varför den finns med. I bok 4 finns en förklaring till konstnärens motiv 

bakom målningen. Det står i bildtexten vilket årtal bilden är målad och av vilken konstnär men 

det står även att ”Cederström beundrade Karl XII och ville hylla sin döde hjälte” (Bok 4, s.83). I 

denna bildtext finns en tydlig motivering till varför bilden är skapad och vad upphovsmannen 

ville visa för budskap med målningen. Återtåget till Sverige nämns enbart i bok 1, men även i 

de böcker det inte nämns finns denna bild med, vilket gör att bilden får fungera som en 

diskutabel informationskälla om vad som skedde efter Karl XII:s död. 

 

Bilderna i kombination med texten ger möjlighet till inlevelse och diskussion. Det faktum att 

flertalet bilder saknar bildtext är dock problematiskt eftersom de bilder som presenterar de 

svenska kungarna ofta har en tendens att vilja uttrycka hjältemod och storhet. Bilderna är 

relevanta till texterna, men kräver också något av läsaren för att fungera som en tillgång till 

texten. 

 

 

 

  Karl XII:s likfärd, bok 1, s.157 
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3.3 Baksidan av krigen 
Att de många olika krigen som är framstående för just stormaktstiden ledde till både 

framgångar och nederlag beskrivs i alla böckerna som analyserats. I bok 1 beskrivs slaget vid 

Lützen som ”ännu en hemsk människoslakt” (Bok 1, s.141). I ett uppslag på sida 142 beskrivs 

”krigets fula ansikte” där ”särskilt legoknektarna bar sig illa åt”, medan de svenska och finska 

soldaterna skulle vara glada om de ”överlevde och fick komma hem till sin familj i Sverige eller 

Finland” (Bok 1, s.142). I bok 2 beskrivs också krigets baksidor, att ”[h]undratusentals män och 

pojkar hade förlorat sina liv. Kvinnor och barn fick klara sig själva” (Bok 2, s.17). Bok 3 och 4 

beskriver fler orsaker till de höga dödstalen. Alla män dog inte i strid, utan många dog på 

grund av sjukdom, och samma beskrivs i bok 5 att ”många fler dog av smittsamma sjukdomar i 

lägren än av striderna” (Bok 5, s.167). I bok 6 beskrivs flera konsekvenser av krigen, bland 

annat att det inte fanns så många män kvar, att krigen hade ruinerat bönderna och att 

krigsinvalider var mer vanligt än ovanligt. Det beskrivs även att det fanns svenska 

tillfångatagna soldater, bland annat i Ryssland, som längtade hem (Bok 6, s.229). I bok 6 

diskuteras även Karl XII:s handlingar som regent. Om alla de krig han förde var värda 

uppoffringen som alla soldater fick göra för hans skull. De få korta perioder under 

stormaktstiden då fred rådde i Sverige beskrivs på olika sätt. I bok 6 beskrivs det att trots 

fredstider i Sverige rådde inget lugn i landet, och folket svalt (Bok 6, s.81). I bok 7 beskrivs det 

dock att fredstiden under Karl XI:s tid var en ”otrolig välsignelse” (Bok 7, s.227).  

 

Snapphanar beskrivs i sex av de åtta analyserade läroböckerna. I böckerna beskrivs den 

besvärliga situation som de bönder på gränsen mellan Sverige och Danmark befann sig i, men 

det beskrivs också ha varit besvärligt för den svenska armén, eftersom snapphanarna stod på 

danskarnas sida under kriget. Orsaken till detta beskrivs i bok 1 som att ”[u]nder alla de krig 

som pågått i Skåne mellan Danmark och Sverige hade de svenska soldaterna varit grymma 

och hänsynslösa mot bönderna” (Bok 1, s.147). I bok 3 förklaras snapphaneriet lite förenklat 

som ett missnöje när tidigare danska områden blev svenska. De råder skillnader i de 

förklaringar som ges för uppkomsten av snapphanarna. Bok 1 beskriver tydligt varför 

Snapphanarna stod på Danmarks sida, medan bok 3 inte motiverar till val av sida i kampen 

mellan grannländerna. Snapphane är en allmänt vedertagen benämning, men begreppet kan 

diskuteras eftersom det också kan vara en problematisk kategorisering av människor på olika 

sidor av den svenska och danska landsgränsen. I bok 6 förklaras det att ”[...] namnet har 

troligen kommit från det tyska ordet för rövare” (Bok 6, s.226). I bok 2 beskrivs det att ”[o]rdet 

snapphane betyder ungefär rövare” (Bok 2, s.38). I resten av böckerna saknas beskrivning för 
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ordet. I de böcker där förklaring till ordet snapphane ges visar det sig ha en vinklad och negativ 

innebörd. I texten framgår inte att det förmodligen var svenskarnas uttryck för denna 

motståndsgrupp som blivit illa behandlade. 

 

Alla böckerna som analyserats har beskrivit krigens olika sidor, även de hemska. Många av 

böckerna tar upp det faktum att många dog av sjukdomar och svält snarare än i fält. Flera av 

styckena som beskriver krigets baksidor tenderar dock att hänvisa till det svenska lidandet, 

trots att de flesta större krigen bedrevs utanför Sveriges gränser och att de flesta soldater i den 

svenska armén inte var från Sverige. De fiktiva berättelser som finns i en del av läroböckerna 

skildrar bara ”det svenska”, om till exempel livet som soldat i svenska armén eller hur det var 

att leva som kvinna på en gård i Sverige. I bok 7 och 4 beskrivs dock krigets negativa sidor 

utanför Sveriges gränser, till exempel då många av krigen fördes i det tyska riket där 

plundringar och beskattning ledde till svält och sjukdom (Bok 7, s.70). De som beskrivs lida 

mest av krigen är soldaterna eller folket som var kvar och tvingades sköta vardagslivet och 

kämpa för att kunna betala skatter. 

 

3.4 Migration & minoriteter 
Stormaktstiden i Sverige är en period som präglas av förändring och rörelse. De många krigen 

orsakar flykt, det finns arbete kring krigsapparaten som lockar och möjligheten att resa både 

inom och utanför landet ökar. Vallonerna är en av de få migrationsgrupperna som beskrivs i 

alla böcker som analyserats. Något som alla beskrivningarna har gemensamt är även syftet 

med invandringen till Sverige, nämligen att fungera som arbetskraft. I bok 1 beskrivs 

vallonerna som skickliga invandrare, och att det var ”[d]e här invandrarna satte fart på 

gruvorna i bergslagen” (Bok 1, s.137).  Även i bok 2 beskrivs vallonerna som skickliga arbetare 

från utlandet, men det beskrivs också att ”[d]e var mörkhåriga och pratade franska, och måste 

ha märkts väldigt väl, när de kom till de små svenska byarna” (Bok 2, s.26). I bok 4 beskrivs 

vallonerna som skickliga smeder. I bok 7 beskrivs det att ägarna till bruken ofta var en 

adelsman eller en rik invandrare. ”Många var valloner och kom från det som nu är Belgien” 

(Bok 7, s.95).  

 

Läroböckernas framställning av vallonerna ger en positiv bild av invandring och texterna 

beskriver en väl integrerad arbetsgrupp. I flera av böckerna nämns att många valloner 

stannade i Sverige och i bok 4 beskrivs det ”att det idag finns många svenskar som är släkt 

med någon av dehär tidiga invandrarna” (Bok 4, s.27). I bok 1 beskrivs det också att de flesta 
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av vallonerna ”stannade kvar i Sverige och deras släkter finns fortfarande i vårt land” (Bok 1, 

s.137). Trots att vallonerna kom till Sverige för ungefär 400 år sedan görs ändå en distinkt 

skillnad mellan ”dem” och svenskarna idag. Bok 1 beskriver Sverige som vårt land, och i bok 4 

beskrivs vallonerna endast i relation till släktskap med svenskar. Här syns ett essentialistiskt 

perspektiv på etnisk tillhörighet där vallonerna beskrivs som en oföränderlig grupp människor 

med ursprung i ett annat land än Sverige. Att vallonerna var en skicklig grupp invandrare som 

bidrog med något i Sveriges krigsapparat nämns i varje bok som analyserats, men det nämns 

enbart i bok 2 att det fanns andra skäl till att vallonerna emigrerade från sitt hemland och detta 

var eftersom de inte var katoliker. ”Vallonerna var kalvinister (en sorts strängare protestanter) 

och hade blivit förföljda av katolikerna hemma” (Bok 2, s.27). Bok 2 är alltså den enda som 

både beskriver vallonernas emigration från sitt hemland och immigrationen till Sverige, och att 

det var en kombination av faktorer som ledde till vallonernas invandring till Sverige. 

 

Finska bönder beskrivs kortfattat i bok 1 som 

invandrare och att de arbetade med 

svedjebruk. Att många finska bönder flyttade 

till norra Värmland finns det ingen förklaring 

för. ”Kungen gav dem de sämsta och 

skogigaste markerna, de som svenskarna 

själva inte ville ha” (Bok 1, s.152) och ingen 

vidare förklaring ges efter detta konstaterande. 

Det nämns inte heller att svedjefinnarna var en 

av de största immigrerande grupperna under 

stormaktstiden i Sverige. I uppslaget ”Olika 

folk, olika språk” (Bok 1, s.152) finns en bild 

som ska föreställa hur det kunde se ut på ett svedjebruk i finnmarken. Målningen är gjord av 

Eero Järnefelt år 1893 och kallas Trälar under penningen . Människorna är smutsiga och deras 

kläder trasiga. I fokus står en flicka med en ledsen uppsyn. Denna bild påverkar texten, och 

ger ett intryck av att det var ett eländigt arbete som de finska bönderna ägnade sig åt. 

Eftersom texten uttrycker att de finska bönderna flyttade till norra Sverige bidrar bilden till att 

ytterligare fundera kring varför finnarna kom till Sverige. Svedjebruk framställs i kombination av 

text och bild som ett slitsamt och otacksamt arbete, men det lämnas upp till läsaren att 

resonera kring olika faktorer som kan ha påverkat migrationen. 

 

Trälar under penningen, bok 1, s.152 
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I bok 1 nämns även samerna och om deras livsvillkor när den svenske kungen tvingade dem 

till att börja betala skatt. Det beskrivs som att ”[k]ungens män var grymma och hänsynslösa. 

De tvingade samerna att döpa sig och bli kristna” (Bok 1, s.153). I texten nämns inget om 

samernas tvångsarbete i de norrländska silvergruvorna. Detta nämns dock i bok 3 och där 

finns fyra sidor som innehåller beskrivningar om de förändringar som samerna stod inför på 

1600-talet. I bok 7 nämns emigrationen till Nordamerika, och hur den svenska kolonin byggs 

upp under 1640-talet. 

 

Vid beskrivning av hur Sverige och andra länder bedrev krig i Norden och Europa beskrivs ofta 

armén som en homogen grupp av till exempel svenskar, tyskar eller danskar. Det är först 

längre fram i kapitlen som det förklaras att den svenska armén egentligen till största del bestod 

av utländska, betalda soldater. I bok 1 beskrivs hur kungen hyrde in utländska soldater, till 

exempel engelsmän, tyskar och skottar, som slogs för den svenska armén. I en bildtext 

beskrivs det att ”[i] den svenska armén ingick 4650 svenskar och finnar, resten var 

yrkessoldater” (Bok 1, s.140). I bok 3 beskrivs att Sverige hyrde in tyska soldater eftersom det 

inte fanns tillräckligt många män i Sverige. Samma sak beskrivs i bok 4 där 14500 av de 

30000 soldaterna i den svenska hären var svenskar eller finnar, och resten bestod av inhyrda 

soldater. I bok 5 beskrivs de som ”betalda yrkessoldater från olika håll”. I bok 7 beskrivs att 

”[n]ästan hela armén bestod av utländska legoknektar[...]” (Bok 7, s.84). Givetvis är det 

omöjligt att beskriva varje folkgrupp som ingick i den svenska armén, men att beskriva armén 

synonymt med ”svenskar” kan ge en felaktig bild av hur det såg ut i verkligheten. 

 

I läroböckerna beskrivs få eller inga mönster för migration annat än för de grupper som valde 

att arbeta i eller för Sverige. De orsaker som ges för invandringen är att arbete lockade, 

antingen runt krigsapparaten som till exempel soldater, eller som handelsmän och 

hantverkare. I texterna nämns till exempel inget om krigsflyktingar, och det finns endast ett kort 

stycke i bok 7 om svenska emigranter som sökte sig till Nordamerikas kust, och ett uppslag i 

bok 1 och 3 om samernas öde under stormaktstiden. Läroböckerna problematiserar inte de 

migrationsprocesser som pågick under stormaktstiden i Sverige vilket gör att böckerna saknar 

ett vidare resonemang om alla de olika grupper av människor som levde inom landets gränser.  

De förklaringar och beskrivningar av det svenska riket ger en bild av Sverige som ett område 

med en homogen befolkning, när det snarare var så att den svenska befolkningen var en 

varierad grupp människor med olika ursprung, språk, seder och traditioner. Att använda 

homogena beskrivningar av en grupp människor kan ge uttryck för ett essentialistiskt 
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perspektiv på etnicitet. Som beskrivits i teoriavsnittet 1.5.1 innebär det essentialistiska 

perspektivet att en person föds in i en viss grupp, i detta fall inom en nations gränser, och att 

ursprunget är oföränderligt oavsett var personen befinner sig. 

 

3.5 De enväldiga kungarna i Europa 
I flertalet böcker beskrivs riken som är mer eller mindre inblandade i 1600-talets konflikter som 

till exempel Frankrike, Ryssland, Sverige och Tyskland. De svenska kungarna vet vi en hel del 

om, eftersom de beskrivs både i text och med bild i alla historieläroböcker som analyserats. De 

stora länderna i Europa beskrivs som aktörer i flera situationer i läroböckerna. Dock är det 

endast tre av åtta analyserade böcker som beskriver Ryssland under 1600-talet, trots att de i 

många fall är inblandade i konflikter med Sverige. Tre beskriver Frankrike och England. En bok 

beskriver Holland. Under nästan hela stormaktstiden ligger Sverige i krig med Danmark, men i 

texterna finns ingen redogörelse för vem som styrde Danmark eller hur landet såg ut. Detta är 

anmärkningsvärt med tanke på att de ofta beskrivs som agenter och ett ständigt hot mot 

Sverige.  

 

Ryssland beskrivs i bok 1 som ett land som länge var ”efterblivet och isolerat” (Bok 1, s.160), 

men under Peter den Stores styre skulle Ryssland komma att bli en av Europas stormakter. 

Detsamma beskrivs i bok 6, nämligen att Ryssland var ”efterblivet och outvecklat” (Bok 6, 

s.216) men med tsar Peter i spetsen kunde ”Ryssland bli en del av Europa” (Bok 6, s.217). Att 

vara en del av Europa beskrivs därmed som något eftersträvansvärt, men vad det innebär 

förklaras ej. Mycket fokus ligger på ledaren Peter den Store, och han beskrivs i en bok som en 

”jätte på över två meter” (Bok 1, s.160), och i en annan som intelligent och en ”jätte till karl 

med väldiga kroppskrafter” (Bok 6, s.216). Namnet Peter den Store verkar kunna ha fler 

innebörder. Denna framställning av Ryssland är problematisk på många sätt. Att beskriva yttre 

attribut hos en känd person kan vara ett sätt att få läsaren att skapa en inre bild, men 

informationen är inte nödvändig för historien i övrigt. Att dessutom använda liknelsen ”jätte” 

kan frammana felaktiga bilder hos läsaren med tanke på att texten är riktad till 

mellanstadieelever. Författarna till böckerna motiverar Ryssland som efterblivet bland annat 

eftersom bönderna var livegna och befolkningen vidskeplig. I bok 3 beskrivs det att ”Sverige 

hade länge varit ett ganska efterblivet land jämfört med många andra länder i Europa när det 

gällde kultur och utbildning” (Bok 3, s.72). Då beskriver författaren Sverige ur ett relativt 

perspektiv, att Sverige var ”ganska efterblivet” i jämförelse med andra. De böckerna som 
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behandlar Ryssland ser landet ur ett västerländskt perspektiv, och förklarar inte att man jämför 

Ryssland med Europa under samma period. 

 

Frankrikes kung Ludvig XIV beskrivs i bok 6 som en bestämd kung som folket älskade till en 

början. Han fick med hjälp av kunniga personer fart på ekonomin, kulturen och skapade en 

armé. I bok 1 beskrivs Frankrike som ”Europas mäktigaste och folkrikaste land” (Bok 1, s.158). 

Frankrike beskrivs i båda böckerna som ett land som kom att bli ett ideal för adeln. Alla skulle 

tala franska i hovet och den franska kulturen växte i hela Europa. Som det beskrivits ovan så 

var Frankrike ett mäktigt land, men de nämns inte mycket om deras inflytande i krigen i de 

övriga kapitlen som behandlar stormaktstiden.  

 

I bok 6 i kapitlet om enväldiga kungar finns ett porträtt på Ludvig XIV, och samma bild finns 

även i bok 1. På följande uppslag i bok 6 som handlar om Ryssland återfinns ett svartvitt 

porträtt på en man, men det framgår inte vem av de ryska tsarerna det är. Porträttet på Ludvig 

XIV är målat av en samtida konstnär vars namn framgår i bildtexten, medan målaren till 

porträttet på den ryska mannen inte framgår. Att framställa två personer som levde under 

samma tidsepok, men med så olika bilder kan ge en orättvis framställning av ledaren i fråga. 

När texterna om Ryssland dessutom beskriver landet i termer som ”efterblivet” och 

”outvecklat”, och Frankrike som ett mäktigt land med eftersträvansvärd kultur, kan felaktiga 

slutsatser dras i kombination med bilderna. Detta eftersom syftet med bilderna kan skilja sig åt 

beroende på vilket årtal de är målade och vem som är konstnär för verken. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Okänd målning, bok 6, s.216 
 

 

 

 

 

 

 

 
                 Ludwig XIV, bok 6, s.214 
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3.6 Sammanfattning av teman 
För att få en helhet av och en förståelse för den komplicerade period då Sverige expanderade 

för att sedan krympa igen krävs en tydlig röd tråd i historieberättandet. Begreppet stormakt är i 

vissa böcker beskrivet, men saknas i andra. Ett kursmål för elever i årskurs 4-6 är att känna till 

vad begreppet stormakt innebär och är därför problematiskt i de böcker det inte nämns. I en 

bok, bok 1, nämns det faktum att Sverige kallades för stormakt enbart i svensk 

historieskrivning. Boken antyder att Sveriges stormaktstid är sett ur ett nationellt perspektiv, 

vilket de andra böckerna inte nämner. Den typ av analogi som används i de övriga 

läroböckerna ger en sanning som kanske inte alltid är objektiv eftersom den är baserad på vad 

svensk historieskrivning har att berätta om epoken, snarare än vad andra länder berättat om 

Sverige. Att väva in berättelser från andra delar av Europa kan därför vara intressant, då 

svenskar och de som bodde i Sverige antagligen inte beskrevs som befriare alla gånger. Det 

hade också varit intressant att veta hur andra stormakter i Europa såg på Sverige under denna 

tid. Böckerna beskriver de olika krig som ledde till Sveriges expansion, men blundar inte heller 

för de hemskheter som pågick under tiden och kungarna framställs inte som hjältar. 

Problematiken som uppstår i inledningstexterna till kapitlen är att Sveriges väg till stormakt 

beskrivs i all enkelhet och de krig och erövringar som gjorde Sverige mäktigt beskrivs 

lättvindigt. Detta tonar ned den meningslöshet som större delen av befolkningen upplevde 

under denna tid. Att försöka förklara Sveriges väg till stormakt på ett rättvist sätt i några 

meningar är nästintill omöjligt innan mer information kring vad som hände under denna tid 

förmedlats.  

 

Orsaker till att Sverige ville gå med i olika krig beskrivs oftast som allt från kungarnas egna 

vendettor till hela länders viljor. Att förklara ett skeende grundat på en agents beslut behöver 

inte betyda att det är fel, men det är också viktigt att beakta att det för det mesta är fler faktorer 

än en som spelar in. Att beskriva en regent eller land som agent är en typ av metafor. 

Regenten eller landet kan fungera som en metafor för olika strukturella omständigheter, men 

det är enklare och tar mindre plats att skriva ut en agent för att göra historien begriplig. Det 

faktum att en agent krävs för att föra en historia framåt är givetvis att beakta, och att beskriva 

kungen eller ett land som en initiativtagare ger en typ av förenklad bild för eleverna att förstå. 

Risken med dessa typer av metaforer är att det ger historien en annorlunda och ibland 

bristfällig vinkling till andra omständigheter som lett fram till en viss händelse. Att ”kungen ville” 

kan ta fokus från det faktum att andra maktgrupper i samhället, till exempel adeln, var de som 

drev vissa frågor eftersom de tjänade på de reformer och beslut som genomfördes. Detta 
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påpekar även Lotta Olvegård (2014) i sin avhandling Herravälde. är det bara killar eller? där 

hon menar att undervisningen kan bli orättvis eftersom språket skiljer sig i olika böcker, vilket 

påverkar synen och förståelsen för historien. 

 

Det allra största problemet med de flesta läroböckerna är bristen på förklaringar för 

migrationsprocesser till, från och inom det svenska riket. Under stormaktstiden i Sverige 

pågick omfattande förflyttningar av folkgrupper, dels på grund av krig, men också tack vare att 

förbindelser blev bättre. De slutsatser som Kenneth Nordgren kommer fram till i sin avhandling 

från 2010 stämmer även i denna studie, nämligen att läroböckerna inte problematiserar 

migrationsprocesserna som pågick under denna epok. I flertalet böcker beskrivs hur vägar 

rustades upp och att Sverige fick ett postverk vilket bör ha ytterligare ha ökat möjligheten till att 

resa, men det kopplas ej samman med migration inom landet. De förflyttningar som beskrivs 

genomgående i alla böckerna som analyserats är vallonernas invandring till Sverige. 

Böckernas förmedlar i det sammanhanget en positiv attityd till invandring, där de hårt 

arbetande vallonerna kom med sin kunskap för att hjälpa till i utvecklingen av den svenska 

krigsmakten. Detsamma diskuterar Danielsson Malmros (2012) i sin avhandling där främlingar 

kategoriseras in i grupper, och en av de grupperna är arbetskraftsinvandrare. Dock görs en 

distinkt skillnad mellan vallonerna och svenskarna i läroböckerna som analyserats. Återigen 

påvisas ett essentialistisk perspektiv på etnicitet då vallonerna inte beskrivs som delar av den 

svenska befolkningen och beskrivs utifrån ett fast och oföränderligt etniskt ursprung. 

 

Folket under stormaktstiden beskrivs som homogena grupper av människor med olika typer av 

indelningar. I likhet med Nordgrens avhandling (2006) beskrivs de flesta människor utifrån sin 

landstillhörighet, som svenskar i Sverige, och kategoriseras därefter. Böckerna 

problematiserar inte de kategoriseringar av människor som förekommer, vilket kan skapa 

förvirring, till exempel i uttryck om den svenska armén då alla beskrivs som ”svenskarna”, trots 

att merparten bestod av utländska soldater. I det sammanhanget tas alltså ingen hänsyn till 

människornas etniska härkomst, utan beskrivs som en homogen grupp. Under denna epok var 

det inte heller alla människor som identifierade sig med sin nation, trots att böckerna 

kategoriserar människorna utifrån landstillhörighet i de allra flesta sammanhangen. 

Läroböckerna diskuterar inte andra perspektiv på etnicitet mer än det essentialistiska där 

människorna beskrivs vara starkt knutna till nationen. Den andra kategoriseringen som kan 

urskiljas är den mellan katoliker och protestanter, alltså en religiös kategorisering. En tredje 

kategorisering utgörs i kapitlen som berör snapphanarna. De beskrivs som en typ av 
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gerillasoldater som bodde på gränsen mellan Sverige och Danmark. Detta är en grupp som 

inte kategoriseras utifrån landstillhörighet eller religiös tillhörighet. I några böcker beskrivs 

orsakerna till att snapphanarna krigade på Danmarks sida, men saknas i andra. Här återfinns 

ett nationellt perspektiv på gruppen som kallas snapphanar eftersom det namn som gruppen 

fått har en negativ innebörd i det svenska språket. 

 

Enbart i ett fåtal böcker beskrivs Sverige som ett ”vi”, och ”de andra” som fiender. Något som 

dock kan ge Sverige en högre status än andra länder är textutrymmet övriga länder får i 

läroböckerna jämfört med Sverige. Enbart i ett fåtal läroböcker beskrivs andra länders 

utveckling och styrelseskick trots att de påverkat Sveriges utveckling under stormaktstiden 

nämnvärt. De läroböcker som analyserats utnyttjar inte stormaktstidens internationella prägel 

och böckerna har en tendens att ge en homogeniserad bild av länder, trots att många olika 

folkgrupper bodde inom en nations gränser. Ett steg mot en historieberättelse med andra 

perspektiv på etnicitet skulle kunna göra historieämnet mer relevant för människor med olika 

bakgrund i ett klassrum med allt större mångfald. 

 

De böcker som berör andra inflytelserika länder under 1600- och början av 1700-talet 

beskriver ländernas utveckling och styrelseskick. De texter som berör Ryssland beskriver 

landet utifrån ett västerländskt perspektiv, och ledaren beskrivs bland annat med hjälp av yttre 

attribut. Ett sätt att skapa en bild hos eleverna att knyta an till kan vara att beskriva hur en 

person såg ut. Dock är det inte relevant för texten att Rysslands ledare var en storvuxen karl. 

Frankrikes ledare beskrivs ej utifrån yttre attribut, utan beskrivs istället personlighetsmässigt. 

Det förekommer bilder på både Peter den Store och Ludwig XIV, men målningarna skiljer sig 

åt. Att jämföra bilder på två personer som levde under en och samma epok kräver även att 

bilderna är samtida eller ger en tillräcklig bildinformation för att ge en rimlig och relevant 

analys, vilket här inte ha kunnat göras.  

 

De bilder som använts i läroböckerna ger en god möjlighet till inlevelse och fantasi. Dock 

saknas bildtexter till flertalet bilder vilket gör att man får leta sig till de bakre sidorna i boken för 

att försöka hitta ursprunget till bilden. Det kan även då vara svårt att hitta den aktuella källan. 

Ingen av de bilderna som förekommer i böckerna är irrelevanta, men det krävs en utförlig 

bildtext för att kunna se dem ur ett kritiskt perspektiv. Mindre än hälften av bilderna presenterar 

konstnär och vilket årtal verken är målade. Konstnär och årtal har stor betydelse för vilka 

värderingar som målningen förmedlar, eftersom ideal är något som förändras över tid. Hur väl 
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bild och text samspelar varierar mellan de olika läroböckerna. En del bilder kompletterar 

texten, till exempel Slaget vid Lützen, se 3.2, där Gustav II Adolf återigen beskrivs i 

handlingens centrum, precis som i texten. En del bilder ger ytterligare information till texten 

som Trälar under penningen, se 3.4. Texten nämner de finska bönderna som kom till Sverige 

för att arbeta, men beskriver inte att det faktum att svedjebruk var tungt, vilket istället bilden 

informerar om. Att bild och text ger olika framställning av till exempel en person eller ett 

skeende behöver i sig inte utgöra problem. Det kan snarare fungera som ett 

diskussionsunderlag för att upptäcka olika perspektiv på historien. 

 

Ett genomgående drag för alla böcker som analyserats är att stormaktstiden i Sverige som 

epok är betydelsefull, iallafall i svensk historieskrivning. Det är med andra ord en kanoniserad 

epok i svensk historia som inte kan väljas bort av läromedelsförfattare och förlag. De andra 

stormakterna i Europa under samma tid får betydligt mindre plats, om någon alls, i 

läroböckerna. I varje bok upptar de hundra år stormaktstiden utspelar sig i Sverige mellan 20 

och 40 sidor, ibland betydligt mer, vilket är ovanligt stort omfång för en såpass kort period i 

historien. Detta är intressant då flertalet av de större krigen bedrevs utanför Sveriges gränser, 

och de som deltog i krigen i mycket liten mån var svenskar. Det område som räknades som 

svenskt när Sverige var som störst betydde inte att invånarna inom området varken kände eller 

kallade sig för svenskar, men böckerna tenderar att kategorisera människorna utifrån ett 

essentialistiskt perspektiv och beskriver etnisk tillhörighet synonymt med landet en person 

föddes i. Sammanfattningsvis summerar läroböckerna stormaktstiden som en period värd att 

minnas i svensk historia, eftersom riket nådde sitt största geografiska område under denna 

period. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33 

4. Avslutande diskussion 
Ingen av de böcker som analyserats är obrukbar i undervisningssammanhang. Varje bok 

beskriver stormaktstiden i Sverige på lite olika sätt, och jag hade därför önskat att man hade 

tillgång till alla de analyserade historieläroböcker som verksam lärare. En önskan hade varit att 

kunna ta små stycken från varje bok för att ge en mer nyanserad bild av stormaktstiden i 

Sverige eftersom fler perspektiv då skulle presenteras, och olika förklaringssätt möjliggöras. 

De analyserade böckerna tenderar att inta ett essentialistiskt perspektiv på etnicitet och 

problematiserar inte kategoriseringar av etnisk tillhörighet. De människor som beskrivs i 

böckerna tillskrivs en fast identitet som är starkt knuten till nationen. Det känns som att en 

enkel kategorisering av människor görs utifrån nationell tillhörighet, men om det i böckerna 

istället brukades ett konstruktivistiskt eller poststrukturalistiskt perspektiv på etnicitet skulle en 

mer nyanserad bild av stormaktstiden ges. Ett poststrukturalistiskt eller konstruktivistiskt 

perspektiv i en lärobok skulle till exempel ge böckerna en annorlunda vinkling, då en grupp 

människors historia ges mer utrymme än en nations. Detta skulle i sin tur leda till att fler har 

chans att relatera till historien, då folkgrupper baserat på annat än ursprung kunde få mer 

textutrymme än vad de har idag. Även en diskussion kring begreppet etnicitet och dess olika 

perspektiv i läroböckerna skulle visa att de beaktar det faktum att en viss kategorisering av 

människor sker, och att det många gånger är förenklat och leder till generaliseringar. Eftersom 

forskning visat att de som bodde i Sverige och deltog i den svenska armén var en blandad 

grupp av människor med olika ursprung borde det tas i beaktande i lärobokstexterna, istället 

för att marginaliseras till ett uppslag eller ett stycke. Vid undervisning om stormaktstiden i 

Sverige finns många alternativ till perspektiv mer än det böckerna kallar ”svenska”. Hur såg 

befolkningen ut i andra länder under denna tid? Hur var deras bild av Sverige? Det är delvis 

obesvarade frågor som jag ställer mig i slutskedet av detta arbete, eftersom några utförliga 

svar inte finns att hitta i läroböckerna. 

 

Ytterst är det lärarens ansvar att hjälpa eleverna arbeta mot de mål som är formulerade i 

läroplanen. Läroböckerna har i sig ingen skyldighet till detta, men de kan fungera som ett stöd i 

undervisningen. Utmaningen i alla läroböcker är den pedagogiska balansgången mellan 

konkret och abstrakt, men också att knyta an till alla elevers erfarenheter och bakgrund. Detta 

gäller i allra högsta grad historieämnet eftersom det ofta finns många olika orsaker till 

skeenden som kan vara svåra för elever (och vuxna) att greppa och förstå. En annan utmaning 

i en lärobokstext är dess läsbarhet. I en historielärobok för mellanstadieelever krävs en god 

textnivå, eftersom för mycket text med krångliga förklaringar har en tendens att bli för abstrakt 
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och svårbegriplig för eleverna. Men frågan är om eleverna utvecklar sitt historiemedvetande då 

böckerna förenklar komplicerade händelser, som i sin tur kan leda till felaktiga antaganden och 

slutsatser. Böckerna använder sig gärna av en agent för att föra berättelsen framåt. Att 

beskriva en regent eller ett land som en agent är ett sätt att föra en berättelse framåt med hjälp 

av en pedagogisk förenkling. Detta för att kunna föra ett begripligt resonemang kring vissa 

händelser. Att en text är begriplig är givetvis en nödvändighet, men att lägga fokus på kungars 

eller länders ”viljor” kan distrahera eleverna och därmed undvika en diskussion om vilka andra 

omständigheter som kan ha påverkat händelser och historiska processer. En annan orsak till 

en förenkling av historiska skeenden kan vara att texten i en lärobok är begränsad, och att det 

innehållsstoff som finns att tillgå redan är komprimerat och avskalat. Att beskriva den ena eller 

andra orsaken på ett förenklat sätt kan alltså vara för att det inte finns utrymme i läroboken till 

långa diskussioner om ekonomiska och sociala strukturer som kan ha lett till en speciell 

historisk process eller händelse. 

 

I denna studie visar det sig att text och bild spelar en stor roll för olika tolkningsmöjligheter i en 

lärobok i historia. Analysen hade dock kunnat bli djupare och mer utförlig om mer tid fanns till 

förfogande och med hjälp av en kvantitativ studie skulle kanske fler generella mönster i 

läroböckerna uppträda. Sammanfattningsvis anser jag att mer forskning kring läromedel för 

elever i yngre åldrar bör genomföras. Även forskning kring elevers attityder och värderingar av 

historieämnet skulle kunna hjälpa lärare att förstå vikten och konsekvenserna av den 

information som eleverna erbjuds i både text och bild. Att läsa om historia kan vara som att 

resa till en annan plats. Vi reser dit för att lära oss om vilka människor som levde där, vad de 

gjorde, hur de gjorde det och varför. Med en god historieundervisning kan resan bli spännande 

och ämnet kan hjälpa oss att förstå och acceptera både oss själva och andra i dåtid, nutid men 

förhoppningsvis även i framtiden. 
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