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Sammanfattning 

Studien innefattar en läromedelsanalys av sex historieböcker för årskurs 4-6 med syftet att 

undersöka hur olika sociala grupper framställs ur ett maktperspektiv i bild och text i avsnitten 

gällande vikingatiden. I den kvalitativa analysen har en innehållsanalys använts som metod då den 

har som syfte att undersöka och identifiera mönster i det aktuella materialet och lämpar sig därför 

bra för att nå uppsatsens syfte. Analysen delades upp i fyra teman efter de tydliga grupperingar 

som framträdde vid en första anblick av läroböckerna. De fyra kategoriseringarna är; Vikingarna i 

Europa, De mäktiga männen?, Kvinnor och barn under vikingatiden samt Trälar och deras levnadsvillkor. 

Resultaten av analysen visar att de analyserade böckerna presenterade varierande framställningar 

av de sociala grupperna under vikingatiden. Vidare beskrivs befolkningen under tidsperioden som 

homogen i relation till den sociala grupp var individ eller grupp av människor ansågs tillhöra. 

Därmed kan böckerna tolkas både producera och reproducera skillnader i maktrelationer mellan 

och inom de sociala grupperna. 
 
Nyckelord: Vikingatiden, historia, makt, läromedelsanalys. 
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Inledning 

Vikingatiden är en central epok i historieämnet och det står explicit uttryckt i läroplanen att 

eleverna genom historiska kulturmöten ska lära sig om tidsperioden och dess centrala aspekter. 

Tidsperioden uttrycks som ”[…] i Norden benämning på den sista perioden av järnåldern, 

vanligen daterad till ca 800–1050 e.Kr. och uppkallad efter de vidsträckta vikingatåg som då 

företogs från Skandinavien” (Nationalencyklopedin, 2016c). 

 

Under de tre praktiker som genomförts under våra år på lärarprogrammet har vi noterat att de 

flesta av lärarna lutar sig tillbaka mot läroboken och dess innehåll. Även att det som 

undervisningen behandlat gällande specifika tidsepoker i historien varit precis det som står i 

läromedlet.  Det finns en begränsad tid för planering av lektioner och arbetsområden och den tid 

som skulle behövas för att kritiskt granska det innehåll läromedlen presenterar existerar inte alltid. 

Bristande tid för lärarna kan leda till att ett visst innehåll bortprioriteras eller utelämnas. Material 

som enligt läraren inte håller måttet i alla aspekter kan fortfarande användas som en del av 

undervisningen, då en medvetenhet kan täcka upp för eventuella brister. Även om det som 

utelämnas görs omedvetet eller medvetet av läromedelsförfattarna, bör läraren vara uppmärksam 

på eventuella konsekvenser av detta.  

 

Analysen görs med förhoppning om att skapa en medvetenhet hos läsaren angående läroböckers 

framställning av olika sociala grupper och hur det kan påverka bilden av hur eleverna sedan ser på 

människor med olika ursprung. Genom att göra en läromedelsanalys över historieböckers avsnitt 

om vikingatiden hoppas vi öka de egna reflektionerna kring att vara kritisk och uppmärksam i 

användandet av läroböcker. I läroplanen står det explicit att eleverna ska utveckla sin förmåga att 

vara kritiska i granskning av förhållanden och fakta för att inse konsekvenserna av dessa 

(Skolverket, 2011, s.9), vilket gör det extra angeläget att vi som lärare själva förmedlar vikten av 

detta. 

 

I vår studie har grunden gjorts tillsammans, det vill säga inledning, bakgrund, tidigare forskning, 

teoretiska utgångspunkter samt metod. Detta för att skapa en gemensam bas och utgångspunkt 

för resterande arbete med analys och diskussion. Materialet i studien analyserades först 

tillsammans för att åter skapa en gemensam överblick. Sedan fördelade vi analysens fyra teman 

mellan oss. Lina Öhberg ansvarade för Vikingarna i Europa och Kvinnor och barn under vikingatiden, 

medan Hanna Persson fokuserade på De mäktiga männen? samt Trälar och deras livsvillkor. Därefter 

har analysen lästs och bearbetats tillsammans för att skapa en koherens i studien. 
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Bakgrund 

När den statliga läromedelsgranskningen var i bruk reglerade staten valet av läromedel samt 

användning av dessa i klassrummet (Skolverket, 2006a, s.11). Denna granskning syftade till att 

inspektera och kontrollera läromedel främst inom olika samhällsvetenskapliga ämnen (Carlson & 

von Brömssen, 2011, s. 20). Verksamheten avvecklades dock 1991 och granskningen av 

läromedel lades ner (Johnsson Harrie, 2009, s.9). I dagens läge ligger istället ansvaret för denna 

kvalitetssäkring på lärarna som förväntas göra medvetna val av läromedel lämpliga för 

undervisningen (Skolverket, 2015).  

 

Kursplanerna innan Lgr 11 innehöll detaljerade anvisningar och kommentarer gällande val av 

läromedel i olika ämnen, vilket saknas i dagens styrdokument (Skolverket, 2006a, s. 11). Denna 

aspekt understryker även Ammert (2011), och tillägger att den dåtida läromedelsgranskningens 

främsta uppgift var att se huruvida läromedlens innehåll överensstämde med läroplanerna (s. 17). 

Idag är det lärarens eget ansvar att själv välja tillvägagångssättet för att nå de nationella målen som 

finns i kursplanen, vilket ställer högre krav på läraren att kritiskt granska läroböcker och välja ut 

lämpliga läromedel (Skolverket, 2006a, s. 9). Även kursplanen för historia nämner vikten av att 

eleverna ska ha ett kritiskt förhållningsätt gällande hantering av olika källor för att således kunna 

skapa historisk kunskap (Skolverket, 2011, s. 172). Särskilda krav ställs därför på läraren som 

därmed bör kunna synliggöra olika perspektiv samt förhålla sig kritisk i sin läsning av texter 

(Carlson & von Brömssen, 2011, s. 19). För att åstadkomma en likvärdig eller enhetlig skola har 

staten ur ett historiskt perspektiv använt läromedel som styrfaktorer och kan sägas spegla 

samhällets kunskaper och värderingar (Skolverket, 2006a, s. 11; Englund, 1999, s. 338). 

Undervisningen i ämnet historia syftar bland annat till att eleverna ska utveckla kunskaper om 

historiska sammanhang samt utveckla det egna historiemedvetandet. Eleverna ska genom 

undervisningen även ges förutsättningar till att utveckla kunskaper om skillnader och likheter i 

levnadsvillkoren för människor samt värderingar som råder (Skolverket, 2011, s. 172). 

 

I Danielsson Malmros doktorsavhandling Berättelser om svenskhet i historieläroböcker och elevers 

föreställningsvärldar, benämns eleverna som en länk i den historiekulturella förmedlingsprocessen 

som råder i skolan (2012, s. 13). Både i och utanför skolan möter eleverna historia i flera olika 

sammanhang, där förmedlingen av historia sker på olika sätt. Författaren lyfter även att 

läroböckerna utgör en del av de historiekulturella artefakterna som eleverna kommer i kontakt 

med (Danielsson Malmros, 2012, s. 13). Detta stämmer överens med det Boel Englund nämner i 

en rapport av Skolverket, där överföringen av erfarenhet och kunskap ofta sker genom läroboken 

(Skolverket, 2006a, s. 19). Denna förmedling grundar sig i traditioner som lever kvar trots att 

förändringar har skett i skolan och samhället. Även Mattlar (2015), beskriver historieämnets 
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läromedel som svåra att ändra då det råder en tröghet i att förändra historiska traditioner och 

framställningar av specifika händelser. Detta bidrar till en reproduktion av vissa specifika 

personer och händelsers utrymme i läroböckerna, medan andras berättelser förminskas (s. 175). 

 

I en rapport på begäran av SIL (Statens institut för läromedel), gjordes en undersökning om 

rasism och främlingsfientlighet i läroböcker i religion, samhällskunskap och historia. Resultatet av 

undersökningen visade att bilder och textavsnitt gällande olika folkgrupper, religioner, kulturer, 

och nationaliteter presenterades och förklarades på olika sätt. Detta syntes genom en stereotyp 

och förenklad terminologi och bildspråk i avseendet för att identifiera skillnader och likheter 

(Selander et al., 1990, s. 6). Även en rådande omedvetenhet om hur begreppsanvändning och 

förklaringar påverkar omvärldsuppfattningen synliggjordes i dessa läromedel. Sammanfattningsvis 

påpekar författarna i rapporten att det krävs ett medvetet förhållningssätt från både lärares och 

läromedelsförfattares sida för att kunna undvika dessa rådande förutfattade meningar (Selander et 

al., 1990, s. 50). Ser man även till det som Loftsdottir (2010) nämner om denna medvetenhet, är 

det av stor vikt att kritiskt granska läroböcker i relation till hur de används både generellt sett i 

skolan och i klassrummet (s. 21). Beroende på vem som använder läroboken, kan avbildningar 

framställas och tolkas på olika sätt inom ramen av samhällets värderingar.  

 

Med detta i åtanke är det av stor vikt att granska läromedel med ett kritiskt förhållningssätt för att 

kunna urskilja hur eventuella ojämlikheter framställs mellan olika sociala grupper. 
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Forskningsöversikt 

Den tidigare forskning som legat till grund för studien presenteras inom tre forskningsfält, tidigare 

forskning om läromedel, vi och dem samt historiedidaktisk forskning.  

 

Tidigare forskning om läromedel 

Forskning om läromedel har behandlat en rad olika aspekter. Boel Englund har i sin avhandling 

Staten och läromedlen (1999) sammanfattat forskning kring läromedels inflytande på undervisningen 

i slutet av 1900-talet. Studien visar bland annat att lärobokens påverkan på läraren, och därmed 

undervisningen, varierar och är av olika grad (Englund, 1999, s. 330). Läromedelsanvändningen 

varierar inte bara i omfattning, utan kan även ge olika resultat i undervisningen. Om både 

läroplanens och lärarens övergripande mål sammanfaller med lärobokens uppfattningar och 

värderingar av ett ämnesinnehåll, blir den tänkta funktionen hos läromedlet positivt (Englund, 

1999, s. 340). Om läraren eller läromedlet däremot inte ger utrymme för ett kritisk 

förhållningssätt gentemot innehåll och dolda värderingar, kan funktionen istället bli av negativ 

karaktär (ibid). Englund nämner även den så kallade kunskapsgaranterande funktionen som kan 

ses som negativ i bemärkelsen att läroboken kan hindra läraren i undervisningen. Detta genom att 

omfatta ett visst innehåll och en viss typ av kunskap som läraren då förhåller sig till och arbetar 

utifrån för att nå ett mål, vilket gör att även undervisningen anpassas efter läromedlets innehåll 

som kan vara av varierande kvalité (Englund, 1999, s. 340). Författaren nämner dock att denna 

funktion kan ses som positiv genom det faktum att ett garanterat innehåll förmedlas i läromedlen 

(Englund, 1999, s. 341).  

 

I anslutning till Englunds forskning gällande läromedlens påverkan skriver Kenneth Nordgren i 

sin doktorsavhandling Vems är historien? Historia som medvetande, kultur och handling i det mångkulturella 

Sverige från 2006, om etnicitet, nation och nationalism som begrepp i svenska läroböcker. I en del 

av avhandlingen diskuteras det faktum att dessa begrepp används utan någon tydlig förklaring 

eller kontinuitet i läromedlen (s. 204). Författaren diskuterar även lärobokens starka ställning i 

den svenska skolan och pekar på att dess betydelse i undervisningen inte enbart gäller i vilken 

utsträckning läromedel används i klassrummet. Nordgren (2006) menar att det konkreta 

innehållet i läromedlet kan fungera som mer normerande istället för abstrakta riktlinjer i 

läroplanen (s. 179). Läromedlen kan sägas ha ett uppdrag att reproducera dominerande 

föreställningar och värderingar, vilket gör att författaren avslutningsvis ställer sig undrande till 

huruvida skolan som mötesplats för samtidens olika historiekulturer bör använda dessa i 
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undervisningen. Samt vilken historia eleverna i verkliga fallet bör lära sig för att skapa en 

förståelse för dagens mångkulturella samhälle (Nordgren, 2006, s. 222).  

 

I enlighet med Nordgrens studie (2006) skrev Jörgen Mattlar (2008) en avhandling vid namn 

Skolbokspropaganda? med utgångspunkt att läroböcker och läromedel är "arenor för 

ideologiproduktion och hegemonisträvanden" (s. 11). Denna studie behandlar läroböcker i 

svenska som andraspråk samt hur det svenska samhället framställs i dessa. Historiskt sett har 

läraren använt läromedel i undervisningen för att förmedla en viss ideologi till eleverna (Mattlar, 

2008, s. 36). Även äldre läroböcker har fokuserat på olika aspekter samt innehållit olika ideologier 

till följd av förändringar i samhället. De läromedel som produceras idag följer till stor del den 

dominerande ideologin som råder i landet. Både läroboksförfattarna och förlagen ansvarar för 

läromedlen och har därmed ett inflytande på dess viktiga roll som förmedlare av värderingar 

(Mattlar, 2008, s. 37). I och med att dagens läromedelsproduktion i Sverige är oreglerad, medför 

detta att olika intresseorganisationer själva kan producera egna läromedel. Dessa kan i sin tur 

innehålla ideologier som utmanar det som Mattlar (2008) benämner hegemonin i landet (s. 36).  

 

I Harald Runbloms rapport En granskning av hur etnisk tillhörighet framställs i ett urval av läroböcker från 

2006, undersöker författaren hur läroböcker behandlar aspekten "etnisk tillhörighet". Dessa 

utvalda läromedel omfattar grundskolans senare del samt gymnasiet och berör bland annat ämnet 

historia. Studien är en underlagsrapport till Skolverkets rapport I enlighet med skolans värdegrund. I 

rapporten nämner författaren att läroböcker i historia och religion förmedlar en västcentriskt och 

ensidig bild av världen, där läromedlen reproducerar olika makthierarkier och därmed skapar en 

indelning av ett "vi och dem" i samhället . Detta innebär att hierarkier gällande etniska, 

könsmässiga och klassmässiga aspekter bevaras och ges utrymme i läroböckerna (Runblom, 2006, 

s. 11). I synnerhet läroböckerna i historia och religion anses återskapa bilden av vi och dem. Även 

Englund (1999) förhåller sig kritisk till den homogena framställningen av det svenska samhället 

som råder i läroböckerna. Författaren menar att det tänkta implicita budskapet i dessa kan 

synliggöra värderingar som ställs mot det främmande och lyfter därmed frågan om vems syn på 

världen som kommer till uttryck i böckerna (Englund, s. 338).  

Vi och dem  

Av  särskild relevans för denna uppsats är forskning som behandlar frågor kring tematiken vi och 

dem. Masoud Kamali fick som uppdrag efter regeringsbeslut 2004 att kartlägga och urskilja 

diskriminering i skolmaterial som sker på grund av religion och etnicitet och på så vis 

normaliserar bilden av vi och dem (Kamali, 2006, s. 3). Studien utgick ifrån skolböcker i 

gymnasiet i ämnena historia och religionskunskap, detta då ämnena tidigare påvisat 

reproducerande av andrafiering. I religionsböckerna visade undersökningen att det vid 

beskrivningar av religioner fortfarande utgår ifrån ett kristet perspektiv, och att kristendomen är 
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den centrala religionen som överordnas övriga religioner. I historieböckerna ses tydliga samband 

mellan vi och dem genom att västerländsk och europeisk historia ligger i fokus och skildras som 

homogent och exklusivt i relation till övriga världen (ibid, s. 25). Kamali (2006), nämner att vid 

sidan av religionsböckerna är historieböcker det ämne som genom tiden producerat och 

reproducerat bilden av vi och dem och att de andras historia förminskas i förhållande till den 

västerländska kulturen (s. 69). Dock menar författaren att andrafieringen inte endast sker på 

grund av läroböckernas innehåll, utan att det även sker via läraren och hur läraren använder sig av 

materialet i undervisningen (ibid, s. 14). Författaren menar att de undersökta läromedlen bekräftar 

urskiljningen mellan vi och dem och drar sedan slutsatsen att materialen framställer de andra som 

underlägsna och främmande (ibid, s. 25). Avslutningsvis sammanfattar Kamali böckernas innehåll 

genom att poängtera att historieböckerna representerar en selektiv bild av världens historia i 

relation till den västcentriska bild som främst presenteras (Kamali, 2006, s. 93). 

 

I nära anslutning till Kamalis undersökning visar även Jörgen Mattlars (2008) avhandling hur det 

moderna svenska samhället skildras i läromedel skrivna i ämnet svenska som andraspråk. 

Avhandlingen är relevant även i samband med den andre då resultaten visar på en relativt enhetlig 

bild av framställningen av en homogen bild av svensken som är menat att representera det typiskt 

karakteristiska för det svenska samhället. Författaren menar att det är framställningen av ovan 

nämnda som i sin tur skapar en bild av vad som anses vara icke-svenskt. Läroböckerna beskrev 

Sverige som ett rättvist och demokratiskt samhälle, där det råder en fredlighet och neutralitet i 

den moderna samhällsutvecklingen (Mattlar, 2008, s. 191). Sammantaget visar resultaten av de 

undersökta böckerna att de tillgodogör bilden av svenska staten som god med hänsyn till den 

välfärd och trygghet som råder. Detta anser författaren anser tyda på att läromedlen har en 

hegemonisk position (ibid, 192). Liksom Kamali, menar Mattlar (2008) på att en stigmatisering 

kan urskiljas bland läromedlen där svenska värden framställs som modernt, demokratiskt och 

jämställt, i jämförelse med det icke-svenska ses som omodernt, diktatoriskt samt ojämställt (s. 

193). Ytterligare exempel på skillnader i framställning av vad som anses vara svenskt i jämförelse 

med minoritetsgrupper påvisar Mattlar även i Ett erkännande av de nationella minoriteterna? 

Historieundervisningen under tidigt 2000-tal, där författaren analyserat läroböcker med fokus på 

nationella minoritetsgruppers utrymme i böckerna (2015, s. 175). Analysen visade att 

minoritetsgruppernas utrymme i läroböckerna endast finns representerade i liten grad och att den 

fakta som presenteras i böckerna ger en kluven bild av hur minoritetsgrupperna bäst ska 

presenteras (Mattlar, 2015, s. 181). Detta skriver författaren överensstämma med tidigare 

forskning där läroböcker i historia främst redogör för majoritetssamhällets historia (Mattlar, 2015, 

s. 174). 

 

Brantefors (2011), gjorde en avhandling med syfte att tydliggöra olika föreställningar och 

konsekvenser om kulturella relationer som kan förekomma i skolans värld. Detta för att se 
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huruvida eleverna fostras som lika mycket värda i det offentliga samt sociala livet (s. 14). Det 

finns en tydlig utpekning av den andre, som refererar till vilka sociala grupper som anses tillhöra 

en minoritet eller majoritet enligt svenska mått. Författaren ställer sig undrande till vad det är som 

bidrar till sådant synsätt samt vad detta synsätt kan bidra till (Brantefors, 2011, s. 27). Slutsatsen 

författaren drar, i enlighet med Kamali (2006) och Mattlar (2008), är att konsekvenserna av 

innehållet i materialet förstärker de förutsättningar som skapar vi och dem. Syftet med 

avhandlingen var att se huruvida barn och ungdomar fostras som likar i livet, vilket författaren 

menar minskar vid andrafiering av kulturer som kan anses främmande (Brantefors, 2011, s. 68). 

Avslutningsvis påstår författaren att den svenska läroplanens utformning kan ses som en 

andrafieringens läroplan (ibid, s. 68). Resultatet visar att trots diverse olika föreställningar för att 

tala om förhållanden, finns en svårighet i att uttrycka vissa relationer som annat än just vi och 

dem. Vi som ett ofta outtalat majoritetssamhälle, i relation till dem som antingen pekas ut eller 

uppmärksammas på ett överdrivet sätt. Brantefors (2011) undersökningar visar att genom att 

elever erbjuds ett dominerande tänk om vi och dem, kan det medföra ett ojämlikt synsätt på lika 

värde (s. 67). 

 

Ytterligare en publikation om den andre utgavs 2009 från Susanne Olsson vid namn Our view on 

the Others: issues regarding school textbooks, där forskaren problematiserar och diskuterar problematik 

gällande användning av läromedel i skolan. Syftet med publikationen var att visa och resonera 

kring olika aspekter gällande etiska och ideologiska överväganden i förfogandet av läroböcker. 

Olsson (2009), inleder sedan med att nämna att läroböcker är producerade i en viss kontext och 

att det är av vikt att uppmärksamma vilken bild av den andre som beskrivs och anledningen till 

detta. Genom att förstå den kontext läromedel skapas i, kan en förklaring ges till varför böckerna 

är uppbyggda på ett visst sätt samt skapa tankar kring vad som är nödvändigt att ha med eller 

utelämna för att skapa en rättvis bild av det som ska presenteras (s. 41). För att kunna förstå 

bilden av den andre, menar Olsson att hänsyn måste tas till att det är en viss vinkel av detta som 

presenteras och att det är av vikt att ha ett kritiskt tänkande till varför det är den specifika vinkeln 

som presenteras och inte en annan. Detta då det enligt författaren finns tydliga spår av yttre 

påverkan på läromedelstexerna, så som dold andemening eller politisk påverkan (Olsson, 2009, s. 

46). I texten betonar Olsson att det finns olika sätt att uttrycka den andre, både i gott ordalag 

samt i dåligt. Av den orsaken är ett kritiskt tänkande av olika framställningar angeläget för att 

skapa en medvetenhet kring hur en viss skildring kan producera eller reproducera bilden av något 

annorlunda. Som exempel tar författaren upp religionsböcker där bilden av islam i europeiska 

läroböcker visar på  vissa uppfattningar gällande hur en muslim är, detta då det finns ideologiska 

värderingar som påverkar hur ämnet lärs ut (ibid, s. 44). Detta påverkar då hur elever kommer se 

på utövare av islam. Ett annat exempel som tas upp är felaktigheter av information i 

samhällsvetenskapliga böcker, så som datum eller fakta. Även försummelse gällande presenterade 

aspekter av en viss person eller händelse (Olsson, 2009, s.43). Forskaren avslutar med att 
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diskutera hur kunskap om den andre påverkar synen på användning av läromedelstexter, då en 

medvetenhet och vilja att förstå andra människor påverkar hur vi ser på oss själva. Dock 

poängteras även vikten av att ett etnocentriskt perspektiv är svårt att undvika, men att vetskap 

om detta medför ett kritiskt perspektiv vid läsning av texterna och således kan förbättra dialogen 

kring den andre (ibid, s. 46). 

 

I likhet med Olssons (2009) diskussioner kring ett etnocentriskt perspektiv i läroböcker (s. 46), 

har Luis Ajagán-Lesters forskning kommit fram till liknande resultat i sina studier. Författaren har 

analyserat läroböcker och läseböcker i geografiämnet med syfte att se hur mörkhyade afrikaner 

gestaltas (1997, s. 5). Studiens resultat visar att det analyserade materialet skrivs utifrån ett 

eurocentriskt perspektiv, där fokus ofta låg på de skillnader som kunde urskiljas mellan 

folkgrupperna samt att eventuella likheter sällan poängterades (Ajagán-Lesters, 1997, s. 59). 

Avsnitten om afrikanernas framställning och möte med de kristna européerna förändrades från 

att beskrivas som vilda och icke kristna personer som blev upptäckta av civiliserade européer, till 

att skildras som européernas möte med främmande kulturer (ibid). Skillnaderna i skildringarna 

menar författaren visa på hur de ojämlika maktförhållandena mellan européer och afrikaner 

minskade något, men att texterna i det analyserade materialet reproducerades flertalet gånger utan 

att visa på några större förändringar i framställningen av andra kulturer (Ajagán-Lesters, 1997, s. 

61). Läs- och läroböckerna beskrev olika grupper av människor som personer med gemensamma 

förmågor och egenskaper, som värdesattes olika utifrån vilken grupp som ansågs vara den mest 

företagsamma. Européerna värderades högt och ansågs ha rätten att utnyttja andra människor 

och kontinenters tillgångar då de ansågs vara de mest företagsamma och kunna ta tillvara på de 

främmande kontinenternas naturtillgångar bättre än ursprungsbefolkningen (Ajagán-Lesters, 

1997, s. 59). 

 

Historiedidaktisk forskning 

I studier av historieämnet inom skolväsendet finns det i dagens läge mycket historiedidaktiskt 

forskning att tillgå. I följande stycken redogörs för tidigare forskning som ses som relevant för 

denna studie.  

 

I Thomas Nygrens doktorsavhandling History in the Service of Mankind: International Guidelines and 

History Education in Upper Secondary Schools in Sweden, 1927–2002 , undersöks UNESCO:s, NF:s och 

Europaråders riktlinjer i förhållande till svenska styrdokument samt lärares uppfattning om 

historia och studenters arbete inom detta ämne. Nygren (2011) undersöker hur historieämnet 

formuleras i de formella, ideologiska, uppfattade och upplevda läroplanerna ur ett 

läroplansteoretiskt perspektiv (s. 56). Dessa olika aspekter gällande läroplanerna analyseras genom 

material som bland annat omfattar styrdokument, intervjuer med lärare gällande deras 
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uppfattningar om utveckling av historieundervisning samt elevers val av innehåll och titlar vid 

uppsatsskrivande samt specialarbeten. Studien visar att mål och medel för historieundervisningen 

har formulerats på likartade och olika sätt både inom och mellan dessa läroplansnivåer (Nygren, 

2011, s. 56). Historieämnet har fått en mer internationell orientering på läroplansnivåerna, där det 

har visat sig att historieundervisningen och även eleverna har utvecklat ett större intresse för 

internationell historia (Nygren, 2011, s. 57). Detta intresse grundade sig särskilt på den 

världshistoria som UNESCO förespråkade, som omfattade en mer mångkulturell, internationell 

och kulturbevarande historieundervisning (Nygren, 2011, s. 53). Resultaten visar bland annat på 

att genomförandet av internationella perspektiv i undervisningen har skett i olika mån där 

historieläraren har haft ett stort inflytande (Nygren, 2011, s. 51).  Lärare har lagt vikt vid olika mål 

och medel och har därmed skapat det som Nygren (2011) kallar undervisningsstrategier i historia 

(s. 56). Författaren menar således att både lärare och elever har varit medskapare i själva 

transformeringen av historieundervisning. Avslutningsvis framträder historieämnet omfatta allt 

fler perspektiv där ämnet på elevnivå har hanterats i samband med samtida världshistoria. Det 

visade sig att eleverna i studien tog avstånd från krig i sina uppgifter och uttryckte en förståelse 

för minoriteter och värnade om det lokala kulturarvet i linje med de moraliska internationella 

riktlinjerna (Nygren, 2011, s. 53).   

 

Forskning inom historiedidaktik har berört olika områden, där en del forskare har riktat sig in på 

skolans inre verksamhet i form av styrdokument, bedömning och undervisningsformer. Andra 

utgångspunkter inom forskningen har dock berört faktorer utanför skolans värld såsom de 

meningsskapande aspekterna av historieämnet (Danielsson Malmros, 2012, s. 12). I sin 

avhandling Det var en gång ett land - Berättelser om svenskhet i historieläroböcker och elevers 

föreställningsvärldar, skriver Ingmarie Danielsson Malmros om berättelser om Sverige och 

svenskhet som presenteras under början av 1900-talet fram till början av 2000-talet i 

historieläroböcker för gymnasiet. Dessa berättelser studeras även med avseende på nutida elevers 

föreställningsvärldar, samt hur dem har förändrats över tid. Som ovan nämnt diskuterar 

författaren olika infallsvinklar gällande historiedidaktisk forskning, där frågor om didaktik och 

läroplaner är av stor vikt. Danielsson Malmros (2012) anser dock att det även bör göras forskning 

på de existentiella dimensionerna av historia, där ämnet kan få en betydelse för eleverna genom 

att de intresserat sig för berättelser om sig själva och sin värld (s. 12).  

 

På uppdrag av Vetenskapsrådets Utbildningsvetenskapliga kommitté skrev Bengt Schüllerqvist 

rapporten Svensk historiedidaktisk forskning år 2005. I denna rapport presenterar författaren en 

översikt av historiedidaktikens utveckling i Sverige, vilken berör både forskning som miljöer och 

aktörer. Även de forskningsinsatser och utvecklingsarbeten som har bidragit till den svenska 

historiedidaktiska debatten samt internationell forskning redovisas. Schüllerqvist (2005) nämner i 

sin rapport olika "historieprodukter som fungerar som undervisningens betingelser" (s. 67). Både 
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läroplaner och läroböcker är exempel på sådana produkter, som påverkas och utvecklas i 

samband med historia. Dessa nämnda produkter används som verktyg i undervisningen och har 

tidigare utgjort en stor del av svensk historiedidaktiskt forskning (Schüllerqvist, 2005, s. 67). 

Under de senaste åren har dock själva tillämpningen av historia blivit mer aktuell än tidigare fokus 

på produkter och dess funktion. Avslutningsvis menar Schüllerqvist att historiker studerar 

vanligtvis skriftliga dokument, där bland annat läroplaner och läroböcker räknas in i kategorin. 

Författaren anser det dock problematiskt om man utifrån forskning om dessa uttrycker teorier 

om klassrumsverksamheten och elevernas lärande, då forskningen i grund och botten inte berör 

detta (Schüllerqvist, 2005, s. 68)  

 

Även Selander (2003) skriver i Kobran, nallen och majjen om hur historia och såväl historiedidaktisk 

forskning förändras över tid. Författaren nämner att forskning inom historiedidaktik idag stävar 

efter att sammankoppla historia med avseende på individen, familjen och nationen (Selander, 

2003, s. 93). Historia som kunskapsämne har dock under tidens gång utvecklats och fått flera 

olika innebörder där bland annat historiemedvetande tagit form. Utvecklingen och dess 

förändringar inom ämnet för med sig konsekvenser där aspekter gällande centrala grundteorier 

och arbetet med historia och dess källor bör diskuteras (ibid). Synen på hur en god historiebok 

ska se ut kan även påverkas av ovanämnda förändringar inom historieämnet.  

 

Sture Långström (1997) skriver i sin doktorsavhandling Författarröst och lärobokstradition: en 

historiedidaktisk studie, om hur läroboksförfattare formulerar sig utifrån ett didaktiskt perspektiv. 

Studien behandlar ett urval läroböcker riktade till gymnasiet, där läroboksförfattarnas hantering 

av tiden 1914-1945 i sina böcker undersöks. I avhandlingens resultat presenterar Långström 

(1997) tre olika författarkategorier som gick att urskilja i studien (s. 137).  Dessa kategorier 

omfattar forskare eller historiker men som i skrivprocessen verkat som didaktiker, 

yrkesverksamma lärare eller didaktiker som skrivit historieläroböcker samt den författaren som 

verkat som både didaktiker och historiker (ibid). I enlighet med ovanstående författarkategorier 

skiljer dock Långström (1997) historiker och didaktiker åt i det avseendet att historiker tenderar 

att inkludera ny forskning samt problematisera historia i ett vidare perspektiv (s. 137). Långström 

menar att didaktikerna förmedlar historieberättelser av en mer förenklad och narrativ karaktär. 

 

Sammanfattning av tidigare forskning 

Den tidigare forskningen som ligger till grund för studien har som ovan nämnt utgått ifrån 

forskning om läromedel, vi och dem samt samt historiedidaktisk forskning. Sammanfattningsvis 

ger forskningsöversikten en sammantagen bild av dagens forskningsläge som ses som relevant för 

denna uppsats.  
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Inom den historiedidaktiska forskningen finns det forskning som visar att historieämnet och 

undervisningen av ämnet har förändrats under tid, trots att det är ett ämne som visat sig ha en 

tröghet gällande reformering av olika grad (Selander, 2003). Den förändring som skett i ämnet 

under tid samt användningen av läromedel i historia, visar hur undervisningen och lärarna 

påverkas och har påverkat läroboken och dess innehåll (Nygren, 2011; Englund, 1999; Kamali, 

2006). Tidigare forskning visar på hur ett bristande kritiskt förhållningssätt gentemot de 

läromedel som används i undervisningen kan ge negativa effekter då de påstås reproducera 

dominerande föreställningar och värderingar utifrån ett västcentriskt homogent 

majoritetssamhälle (Englund, 1999; Nordgren, 2006, Mattlar; 2008). De avhandlingar som 

presenterats i forskningsöversikten visar att läromedlen kan bidra till en andrafiering genom en 

europeisk utgångspunkt där andra kulturer och människor förminskas i relation till detta (Kamali, 

2006; Brantefors, 2011; Mattlar, 2008; Ajagán-Lesters, 1997; Runblom, 2006).  

Det förkommer tillgänglig forskning gällande läromedel i historia, vi och dem och 

historiedidaktisk forskning, dock finns ingen specifik forskning om vikingatiden i historieämnet i 

allmänhet och detta framförallt inte i grundskolans mellanår. Materialet som finns att tillgå riktar 

sig i första hand mot högstadie- och gymnasienivå, där analyser av läromedel med avseende på 

dessa åldrar har gjorts. Med hänsyn till detta blir därför denna studie aktuell och relevant ur ett 

didaktiskt perspektiv. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Som analysredskap i läromedelsanalysen kommer vi använda oss av vissa centrala begrepp som 

tydliggörs i följande avsnitt. Detta då begreppens betydelse varierar beroende på den situation 

och det sammanhang de används i. De begrepp som förklaras är makt, etnicitet och läromedel. 

 

Makt  

Makt är ett mångtydigt begrepp som kan ses i många olika sammanhang med olika innebörder. 

Det kan anvisa till flertalet saker, händelser och förhållanden mellan enskilda individer eller 

grupper. Därmed kan makt ses som ett svårfångat fenomen (Börjesson & Rehn, 2009, s. 30). 

Makt benämns ofta i samband med kontroll, bestraffning och förtryck, då begreppet i 

västerländsk kultur ofta uppfattas som negativt. Begreppet tolkas även med negativ betoning då 

det många gånger associeras i samband med skapande av dikotomier (ibid, s. 27). 

Nationalencyklopedin (2016b) beskriver begreppet i två bemärkelser: ”inom samhällsvetenskapen 

antingen handling, dvs. maktutövning, eller förmåga, dvs. maktresurser” samt ”organisation som har 

någon form av maktutövning till uppgift, t.ex. statsmakt, krigsmakt och ordningsmakt”.  

 

Det finns olika sätt att se på utövning av makt. Börjesson och Rehn (2009) beskriver tre olika sätt 

att se på begreppet. Maktens tekniker, maktens subjekt samt maktens upplevelser (s. 10). Maktens 

tekniker beskriver olika sätt och situationer där makt yttrar sig, såsom kösystem där vissa 

personer hänvisas till en särskild kö för personer med mer privilegier (Masoud Kamali, 2005,s. 

14). Inkludering och exkludering i fall likt det nyss nämnda, anses vara typiskt för maktens teknik, 

då makt skapas via kontroll och åtskiljande av människor. I och med det skapas en känsla av ”vi 

och dem” (Börjesson & Rehn, 2009, s. 16). Genom att skapa en bild av människor som ses som 

”annorlunda” eller ”konstiga”, uppstår skillnader i människors värde vilket möjliggör 

förekomsten av olika maktrelationer. Börjesson och Rehn (2009), menar att det är skapandet av 

skillnader mellan människor som ger utrymme för maktens tekniker, exempelvis mellan kvinnor 

och män, svenska och invandrare eller heterosexuella och homosexuella (s.17). Alla makttekniker 

har som grund att det finns ett system och en struktur där ojämlikhet i någon form förekommer, 

oavsett om människan själv underkastar sig makten, blir tvingad eller luras till det (Ibid, s. 12). 

 

Maktens subjekt är den del i maktutövningen som gemeneman använder sig av vid tillämpningen 

av maktbegreppet. Detta innebär att en part i ett förhållande uppvisar makt gentemot den andra 

parten och således kan få den personen att göra något den egentligen inte vill (Börjesson & Rehn, 

2009, s. 19). Dock anser Börjesson och Rehn (2009) att det är av vikt att skilja på maktens subjekt 
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och maktförhållande. Exemplet ovan är ett enligt författarna ett typexempel på ett 

maktförhållande, då det är en specifik situation i en relation som studeras och inte relationen i ett 

vidare sammanhang. Maktens subjekt innebär att det är en mängd olika aspekter som påverkar en 

relation och det är makten i stort som studeras. Maktens subjekt kan utspela sig i situationer som 

att en polis stoppar en individ och ber om att få genomsöka dennes väska. Trots att individen vet 

att den är oskyldig till brott, låter personen med största sannolikhet polisen genomsöka väskan då 

polisen är överordnad i ett maktperspektiv i ett större sammanhang där eventuell påstridighet kan 

leda till negativa konsekvenser (s.20). 

 

Maktens upplevelser rör de sätt som makt framträder, både genom utövning av makt men även 

känslan att vara utsatt för makt.  I den västerländska kulturen ses utövandet av makt som 

negativt. Individer som erkänt uttalar sig positivt gällande rådande maktstrukturer kan uppfattas 

som märkliga, detta till följd av negativa associationer som nämns i början av avsnittet. Trots att 

makt ideligen uppfattas i negativa ordalag, finns otaliga positiva upplevelser som uppstått till följd 

av utövning utav maktsystemet. Demokrati och rättvisa är en del av de positiva associationerna. 

Upplevelse av utsatthet kan medföra känsla av inkompetens, maktlöshet samt oförmögen att 

agera gentemot den maktstruktur personen befinner sig i. Maktens utsatthet kan på så vis 

resultera i både vilja att protestera och visa på motstånd, eller genom likgiltigt och patologiskt 

beteende (Börjesson & Rehn, 2009, s. 27). En aspekt i upplevelsen av makt som många gånger 

undanskyms är upplevelsen av positiva känslor och erfarenheter i en underkastad position eller 

ojämlik relation. Tidvis kan ena parten positivt värdera att vara underordnad den andra parten 

genom bekvämlighet eller komfort, vilket visar att ett ojämlikt förhållande även kan ge goda 

upplevelser (Börjesson & Rehn, 2009, s. 28). Även Brantefors (2001), nämner att om individen 

själv har möjlighet att handla utefter eget bevåg, behöver makt inte ses som något tvingande utan 

öppna för tänkbara förändringar (s.55). 

 

 

Etnicitet  

Ordet etnicitet kommer ursprungligen från grekiskans ethnos och betyder folk. Ethnos användes 

och syftade till att kategorisera och avskilja människor, släkten eller grupper som inte ansågs 

tillhöra det grekiska släktet. Även idag tenderar framförallt västvärlden att definiera minoriteter 

eller övriga folkgrupper annorlunda än sig själva (Nationalencyklopedin, 2016a). Begreppet ses i 

många fall som komplicerad då användningen av etnicitet varierar stort. Eriksen (1993) 

understryker den variationsbredd och nämner att en allmän förklaring kan vara att etnicitet är ett 

begrepp som används i samband med grupprelationer och i anknytning till klassificering av 

människor (s. 12). Det kan även förstås som relationer mellan och inom grupper som anses ha 

särskilda kulturella drag (Eriksen, 1993, s. 13). Nationalencyklopedin (2016a) förklarar begreppet 
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som ”identifikation med och känsla av tillhörighet till en etnisk grupp”. Wikström (2009) 

förklarar att begreppet på ett vardagligt språk kan förklaras handla om tillhörighet, ursprung och 

kategorisering av människor (s. 12) 

 

Även i skolans historieundervisning råder ett kluvet förhållningssätt till etnicitet och nationalitet, 

då frågor inom området ska upplevas som angelägna samtidigt som en legitim bild presenteras. 

Karlsson och Zander (2009), menar att det medför att undervisningen i historia måste vara lyhörd 

för de olika kulturer som finns i närområdet, samtidigt som undervisningen måste utgå ifrån att 

förmedla en bild av allas lika värde och delaktighet i samhället (s.192). 

 

Wikström (2009) skriver att det finns olika sätt att se på begreppet, och att betydelsen förändras 

utefter det perspektiv eller den tradition som man utgår ifrån (s.12). Denna aspekt återges i 

Nationalencyklopedin (2016a), där en skiftande definition av begreppet beskrivs pågått under de 

senaste årtiondena beroende på vilket perspektiv som varit aktuellt. Inom etnicitetsforskning 

finns det tre större traditioner att se på begreppet. Essentialism, konstruktivism och 

poststrukturalism. Essentialismen menar att etnicitet är medfött och som sedan styr de livsval 

som individen gör (Wikström, 2009, s. 32), därmed ses den etniska tillhörigheten som fast och 

oföränderlig (ibid, s. 12). Etnicitet är något en individ eller grupp är. Det essentialistiska 

perspektivet anser att människan föds med en viss identitet som kan identifieras utifrån religion, 

tradition, språk och geografiskt läge, vilket innebär att etnicitet ses som egenskaper som en 

person har utifrån vart denne är född (Wikström, 2009, s. 13). Wikström (2009) beskriver kritik 

som uppkommit mot essentialismen, då människor sorteras in i etniska grupper oavsett om de 

själva identifierar sig med den gruppen eller inte (s. 34). Mattlar (2008) benämner detta som del av 

en tvingad etnicitet, som kan resultera i att människor diskrimineras gentemot majoritetssamhället 

gällande exempelvis hudfärg, namn eller tradition som kan kopplas till en viss etnisk grupp (s.24). 

I senare forskning har dock essentialismen övergetts då den anses vara gammalmodig. Detta då 

det idag inte ses som relevant att diskutera huruvida individer föds med en viss etnisk tillhörighet 

(Karlsson & Zander, 2009, s. 197). 

 

Till skillnad från essentialismen syftar etnicitet enligt konstruktivismen som ett resultat av en 

social konstruktion. Etnisk tillhörighet sker i det sociala rummet genom sociala relationer, 

processer och inlärning. Perspektivet menar att en individ inte föds in i en etnicitet utan att en 

individs etnicitet skapas genom sociala möten (Wikström, 2008, s. 28). Människor rör sig ständigt 

mellan olika platser och tar del av diverse influenser från olika kulturer, vilket leder till 

omstrukturering av människors identitet och känsla av tillhörighet (ibid s. 34). Centralt i det 

konstruktionistiska perspektivet är självidentifikation då en etnisk grupp ser sig själva som 

”kulturellt avgränsande i relation till andra grupper” (Wikström, 2009, s. 28). Identifikation med 

en specifik grupp uppkommer till följd av aktivt arbete och inte via en medfödd identitet 
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(Wikström, 2009, s. 35). Därmed ses etnicitet som något föränderligt som utformas genom aktivt 

deltagande och sociala handlingar (ibid, s.12). 

 

Poststrukturalismen uppkom som kritik mot kolonialiseringen av afrikanska och asiatiska länder 

där européer haft en stark essentialistisk syn på människor för att uttrycka makt och 

överlägsenhet gentemot ursprungsbefolkningen (Wikström, 2009, s. 37). Enligt 

poststrukturalismen innebär etnicitet något som konstruerats genom ”språkliga och symboliska 

praktiker” (ibid, s. 32). Detta syftar till att en etnisk tillhörighet skapas genom handlingar och tal 

om vad en viss etnicitet är och inte är. Förespråkare till poststrukturalismen menar att då språket 

är föränderligt, är även en persons identitet det. Vilket innebär att etnicitetens innebörd blir 

beroende på hur det talas om begreppet, eller låter bli att talas om det. Inom traditionen tolkas 

begreppet etnicitet som en individs eller grupps makt att kategorisera människor och vad 

eventuella konsekvenserna av denna uppdelning kan leda till (Wikström, 2009, s. 13). 

Skillnadsskapande mellan människor samt hur en reproduktion av maktskillnader mellan 

personer med olika etnicitet synliggörs, ses som en central del av det poststrukturalistiska 

perspektivet (ibid). Liksom det konstruktionistiska perspektivet, menar poststrukturalismen att 

etnicitet är föränderligt och håller grupper av människor åtskilda från varandra. Dock ser det 

senare perspektivet mer kritiskt till synen på etnicitetsbegreppet med hänsyn till dess uppkomst 

efter kolonialismen. De ser kritiskt till kategorisering i vad som anses vara homogena etniska 

grupper, då det inte tas hänsyn till olikheterna som finns inom grupperna (Wikström, 2009, s. 37). 

Mattlar (2008) beskriver att en etnicitet kan vara påtvingat, även inifrån den etniska gruppen en 

individ tycks tillhöra. Detta i och med den homogena bild som ofta presenteras av en etnisk 

grupp. Författaren menar att det kan medföra att enskilda personers frihetskänsla och integritet 

begränsas (s. 42). För att undvika detta använder förespråkarna av poststrukturalismen istället 

begrepp som ”plats, tillhörigheter, position och diskurs”, vilka avser att visa på den bredd som 

finns inom respektive grupp och mellan individer (Wikström, 2009, s. 37). 

 

Läromedel  

Läromedel har vid flertalet tillfällen används i vid bemärkelse, då det inte finns någon officiell 

fastställd begreppsdefinition (Skolverket, 2006a, s. 17). I läroplanen för grundskolan utgiven år 

1980 benämns läromedel som "sådant lärare och elever kommer överens om att använda för att 

nå uppställda mål" (Skolöverstyrelsen, 1980, s. 50) Läroplanen för grundskolan 1994 nämner 

dock läromedel enbart med syftet att klargöra rektorns särskilda ansvar för elevernas tillgång till 

läromedel av bra kvalitet (Utbildningsdepartementet, 1994, s.17). Inte heller i andra styrdokument 

i form av kursplaner och olika förordningar förekommer någon definition av läromedel som 

begrepp.  
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Lärobok som begrepp ändrades officiellt i Sverige 1975 till läromedel. Detta definierades då som 

”sådant material som förmedlar innehållet i läroplan” (Ammert, 2011, s. 17). Läroböcker kan 

alltså sägas vara en del av det vidare begreppet läromedel. En tänkbar orsak till begreppets 

utvidgning är att staten ville förmedla en vidare syn på användningen av vad som ansågs vara 

lärarens och elevernas hjälpmedel i undervisningen (Ammert, 2011, s. 18). Enligt 

Nationalencyklopedin (2016d) beskrivs det vidgade begreppet som en ”resurs för lärande och 

undervisning; traditionellt främst läroböcker, läseböcker, övningsböcker och ordböcker”. 

Läromedel sägs även omfatta digitala resurser med syftet att hämta information, kommunicera 

och producera multimodala texter och spel (ibid, 2016d).  

 

I Boel Englunds forskning (1999) om läromedels inflytande på undervisningen, nämner 

författaren tre huvudfunktioner hos läromedel. I klassrummet presenterar läraren ny information 

som till stor del utgår från texten i läroboken. Trots att läraren nödvändigtvis inte alltid använder 

läroboken så motsvarar innehållet för lektionerna ofta det som står i läroboken. Med detta i 

åtanke kan då en funktion hos läromedel sägas stå för förmedling av innehållet (Englund, 1999, s. 

5). Författaren benämner den andra funktionen hos läromedel som definiering av mål. Då 

läroboken utgör en dominerande del av informationskällan i skolan, kan denna i samband med 

lärarens val samt användning av läromedel sägas arbeta mot målen i läroplanen (ibid). Den tredje 

huvudfunktionen beskrivs som att läromedel även syftar till att disciplinera eleverna, då de genom 

läromedel hålls sysselsatta i undervisningen. Vid användning av läromedel får då eleverna en 

given riktning som de förväntas följa under lektionen samt ett innehåll de ska förhålla sig till 

(ibid).  

 

Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter 

I studien kommer användningen av begreppet makt främst syfta till maktens tekniker och 

maktens subjekt då dessa perspektiv på utövning av makt överensstämmer med valet av metod. 

Maktens tekniker kan sammanfattas som olika sätt och situationer där makt visar sig genom 

inkludering och exkludering, där visa människors privilegier yttrar sig. Maktens subjekt innebär 

att se till många aspekter i en relation för att se hur maktförhållandet speglas. Genom att utgå 

ifrån dessa perspektiv på begreppet kan implementering av makt i läroböckerna synliggöras. På 

detta vis kan kategoriseringen av sociala gruppers framställning ur ett maktperspektiv upptäckas. 

Den andra utgångspunkten för denna studie är begreppet etnicitet, som i detta fall syftar till 

konstruktivism och poststrukturalismen då de perspektiven är de mest relevanta i detta 

sammanhang. De två perspektivens synsätt på etnicitet menar att det inte är enskilda individer 

som skapar skillnader mellan olika etniska grupper, utan att det är på grund utav de strukturer 

som råder i samhället gällande ekonomi, kultur och sociala aspekter. Den sista teoretiska 

utgångspunkten i denna studie är begreppen läromedel och läroböcker som används synonymt 
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som uttryck för en resurs för lärande i undervisning. Detta i enlighet med Nationalencyklopedin 

(2016d), där definitionen av begreppet lärobok hänvisas till termen läromedel.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur olika sociala grupper framställs ur ett maktperspektiv i 

bild och text i avsnitten om Vikingatiden i historieböcker för årskurs 4-6. Genom följande 

frågeställningar undersöks studiens syfte: 

 

-Hur kategoriseras  och framställs olika grupper av människor i historieböckerna? 

-Vilka skillnader och maktförhållanden kan ses i framställningar av sociala grupper under 

Vikingatiden i läroböckerna? 
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Metod 

Studiens analys kommer behandla sex historieböcker skrivna för mellanstadiet, gällande avsnitten 

om vikingatiden. Metoden för läromedelsanalysen är en innnehållsanalys som förklaras nedan. 

Detta för att kunna undersöka hur olika sociala grupper framställs utifrån ett maktperspektiv. 

Eftersom studiens material består av text och bild ansåg vi att metoden passar sig väl då 

materialet kommer analyseras utifrån dess innehåll, både det som som står explicit men även det 

som framkommer implicit. 

Innehållsanalys 

I den här uppsatsen kommer vi göra en tematisk innehållsanalys inspirerad av Virginia Braun och 

Victoria Clarke (2006), där det övergripande syftet är att genom insamlat material identifiera och 

analysera eventuella mönster som uttrycks både implicit och explicit i olika data (s. 6). En 

innehållsanalys enligt Braun och Clarke innebär att det empiriska materialet delas in i tydliga 

teman för att möjliggöra jämförelser och strävan efter mönster (ibid). 

 

Ett tema eller en kategori innebär att upptäcka viktiga indelningar i materialet i relation till 

studiens syfte och frågeställningar, och representerar de mönster som är av vikt för den specifika 

studien (Braun & Clarke, 2006, s. 10). Författarna påpekar hur en given kategorisering i ett visst 

material kan ges stort utrymme, medan det i en annan studie kan anses orelevant. Detta beroende 

på det ursprungliga syftet och orsak till att det specifika materialet undersöks (ibid). 

 

Valet av metod gjordes med åtanke på studiens syfte som är att se hur olika sociala grupper 

framställs i historieböcker, sett ur ett maktperspektiv. Då en innehållsanalys främsta intresse är att 

finna och tolka mönster i det aktuella materialet passar metoden väl för studien. Fördelen med att 

använda sig av en innehållsanalys av detta slag är metodens flexibilitet och användbarhet gällande 

struktur, då analysens genomförande inte anpassas efter en förutbestämd ansats (Braun & Clarke, 

2006, s. 37). Med hänsyn till detta kommer analysen utgå ifrån de mest omskrivna relationerna 

där ojämlika maktförhållanden tydligt framgår. 

 

I studien kommer analysen främst ske på läromedlens text- och bildsliga innehåll, då det kan 

finnas en problematik med att generalisera läromedel som används i dagens undervisning i en 

kvalitativ analys av denna storlek. I samhällsvetenskapliga läromedel, som historieböcker, 

förekommer både text och bild och i innehållsanalysen analyseras och observeras i vilka 

sammanhang dessa samspelar för att kunna identifiera, analysera och se eventuella mönster i 

böckerna (Braun & Clarke, 2006, s. 79). Metodvalet kan även motiveras med att den ger utrymme 
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för att se om läromedlen bidrar till att producera eller reproducera skillnader i framställningen av 

olika sociala grupper. 

 

Material och avgränsningar 

Urvalet av böcker som kommer analyseras i studien är sex böcker inom ämnet historia skrivna 

för elever i mellanstadiet. Anledningen till åldersavgränsningen grundar sig i den egna 

utbildningens inriktning på årskurser. Då läromedelsanalysen kommer utgå ifrån vikingatiden 

omfattar böckernas innehåll denna tidperiod. För att analysen skulle ge en uppdaterad bild av 

dagens historieböcker, valdes böcker från kända förlag utgivna på 2000-talet. Antalet böcker 

anpassades efter den utsatta tidsramen för studien. De läroböckerna som analyserats i studien är 

böcker innehållande endast text och bilder samt böcker med både text, bilder och 

arbetsuppgifter.  

 

Eko historia 1 – Vikingatiden –medeltiden (2002) Lena Lindh och Boel Söderberg. 

Koll på vikingatiden (2005) Jonathan Lindström och Elisabeth Wahlbom. 

Boken om historia 1 (2007) Stina Andersson och Elisabeth Ivansson. 

Historia – från vikingarna till Gustav III (2008) Göran Körner. 

Historia – Vikingatid – Medeltid (2008) Åsa Lennartsson och Jan Sundström. 

Utkik Historia 4-6 (2014) Karl Johanstiden och Catarina Hansson. 

 

Vikingatidens utrymme varierar i böckerna då vissa är generella historieböcker där flera 

tidsepoker beskrivs, medan andra endast berör den specifika tidsperioden. Exempel på denna 

variation av utrymme är Koll på vikingatiden utgiven från Bonnier utbildning år 2005, där den 

specifika tidsperioden ges 46 sidor. Till skillnad från Utkik historia 4-6, publicerad år 2014 av 

Gleerups Utbildning AB, där vikingatiden beskrivs i ett avsnitt på 10 sidor (se bilaga 1 för fler 

detaljer). För att analysen ska bli så likvärdig som möjligt utifrån det begränsade materialet är det 

av vikt att ta hänsyn till det utrymme vikingatiden ges i de olika läromedlen. Detta för att se 

eventuella samband mellan tidsperiodens utrymme och omfattningen av olika 

befolkningsgruppers framställning. Vid stora skillnader i omfång är det föga troligt att en bok 

med fler sidor text innehåller fler aspekter ur tidsperioden än en bok med färre sidor. 

 

Genomförande av analys 

Insamlingen av materialet gjordes genom att analysera de läromedel om vikingatiden som fanns 

tillgängligt på Blåsenhusbiblioteket på Uppsala universitet. De läromedel som analyserades var 

utgivna från 2002 och framåt för att få en modern bild av hur dagens läromedel framställer olika 
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sociala grupper under vikingatiden. Först lästes materialet tillsammans för att skapa en överblick 

över innehållet i böckerna för att sedan läsa igen och då skriva in i ett word-dokument när 

böckerna uttryckte något implicit eller explicit som kunde tolkas gälla någon social grupp. 

Samtidigt markerades de bilder som ansågs relevanta till de textstycken som skrevs in i 

dokumentet. När samtliga sidor i de sex utvalda läroböckerna lästs och word-dokumentet var fyllt 

med textsstycken om olika sociala grupper, sammanställdes dessa för att få en helhetsuppfattning 

över vilka sociala grupper böckerna främst skildrade för att kunna ringa in de mest framträdande 

grupperna. Dessa sociala grupper blev således fyra teman i kommande analys. Därefter 

analyserades en social grupp i taget genom att identifiera likheter och skillnader i läromedlens 

framställning av den sociala gruppen i text och bild. Detta för att försöka se och tolka mönster i 

läromedlens innehåll och därigenom kunna dra slutsatser om eventuella konsekvenser av dessa. I 

diskussionen dras sedan paralleller mellan de mest framträdande mönstren och de fyra 

kategoriseringarna som gjordes i analysen. 

 

Reflektioner över metoden 

Under analysens gång har det funnits en medvetenhet om problematiken med resultatens 

generaliserbarhet, då det endast är ett begränsat material som undersöks. Dock kan resultaten 

anses ha en viss representativitet, då de böcker som analyserats är utgivna av stora och välkända 

förlag och används i många av landets skolor (behövs källa på detta?). Storleken av materialet 

anpassades efter den förbestämda tiden som fanns till studiens förfogande då analysen av 

läroböckerna inneburit noggrann läsning för att kunna dra säkra slutsatser och eventuella 

konsekvenser av dessa (Esaiasson m.fl., 2012, s. 220). Som texttolkare är det av vikt att ha en 

medvetenhet om att textens betydelse påverkas beroende på vem som läser den samt anledningen 

till att den specifika texten är relevant att läsa (Esaiasson m.fl, 2012, s. 221). Då metoden för 

analysen sker manuellt arbete med viss risk för personliga tolkningar som kan visa sig antingen 

genom en så kallad övertolkning eller att någon viktig del faller bort då det tolkas som 

ickerelevant. Bergström och Boréus (2012), skriver att innehållsanalyser riskerar att sätta 

reliabiliteten före validiteten. Dock påpekar de även att varje enskild innehållsanalys skiljer sig åt 

och att validiteten därigenom kan tolkas som individuell (s. 82). För att tillförligheten skulle öka i 

dessa tolkningar valdes en begränsad del av materialet ut, det vill säga text och bild gällande fyra 

teman innehållande sociala grupper. Analysen delades upp sinsemellen, där Hanna och Lina 

ansvarade för två delar var. För att öka tillförlitligheten ytterligare jämförde vi respektive 

analysdel med varandra för att undvika eventuella över- eller undertolkningar av läroböckernas 

innehåll. Detta gjordes för att öka graden av studiens reliabilitet. 
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Analys 

Studiens analys kommer beröra utvalda delar utav texten och de bilder som beskriver och 

urskiljer olika sociala grupper som skildras i avsnitten om vikingatiden. Vid läsning av läromedlen 

framträdde framförallt fyra synliga kategoriseringar som sedan blev de teman som analysen 

delades in i. De fyra kategoriseringarna är; Vikingarna i Europa, De mäktiga männen?, Kvinnor och barn 

under vikingatiden samt Trälar och deras levnadsvillkor. 

Vikingarna i Europa 

Samtliga läroböcker beskriver vikingarnas historia i Europa. Detta sker dock i olika mån där 

uppfattningen av vikingarna och dess vikingatåg varierar beroende på lärobok. Fyra av 

läroböckerna tar upp den rädsla vikingarna väckte. I två av dessa förklarar dock författarna inte 

vilka länder som ses som främmande utan lämnar det fritt för tolkning (Johanstiden & Hansson, 

2014, s. 20; Lindström & Wahlblom, 2005, s.13), vilket kan ses som svårt för eleverna att göra. 

Författarna uttrycker inte heller vikingarnas egenskaper som grymma eller hänsynslösa, utan 

förmedlar istället en relativt mild beskrivning av rädslan i relation till resterande läromedels 

framställningar. Denna milda skildring av vikingarnas karaktär kan därmed tänkas skapa en 

missvisande uppfattning om vikingarna och dess grymma handlingar.  

 

Rädslan för vikingarna beskrivs ytterligare i två läromedel. I dessa målar författarna upp en bild 

av européernas känsla gentemot vikingarna, som omfattar både rädsla och skräck. Detta 

exemplifieras bland annat i boken Eko Historia 1 då vikingarna framställs som "verkliga rånare 

och rövare och en sann plåga för många i Europa" (Lindh & Söderberg, 2002, s.10). Det faktum 

att folket även i kyrkorna bad "för nordmännens raseri, bevare oss milde herre 

Gud!”(Lennartsson & Sundström, 2008, s. 9) visar på den rådande skräcken för vikingarna som 

spred sig runt om i Europa. Genom sådana beskrivningar målar författarna således upp 

vikingarna som ett ondskefullt och opålitligt folk som Européerna ständigt fasade för, vilket ger 

läsaren en tydlig bild av de rådande maktrelationerna mellan dessa sociala grupper.  

 

Även de resterande läroböckerna uttrycker européernas fruktan för vikingarna. I böckerna 

Grundbok Historia – Från Vikingarna till Gustav III och Boken om historia 1 framkommer ytterligare 

en aspekt som skildrar relationen mellan vikingarna och folket i Europa. Till skillnad från övriga 

läroböcker som beskriver rädsla och skräck gentemot vikingarna, grundar sig istället fruktan i 

detta fall på ett hat riktat mot dem. Detta perspektiv framhävs specifikt i en utav dessa två 

läroboken då författaren uttryckligen skriver att vikingarna var hatade och ökända i hela Europa 

(Körner, 2008, s. 18). Ytterligare ett perspektiv som skiljer sig i dessa läroböcker är det faktum att 
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författarna inte uttrycker vikingarnas omtalade grymhet, utan redogör istället för deras handlingar. 

Detta exemplifieras i följande citat ur Boken om historia 1: 

Nordmännen klev iland och tog sig in i klostret. Där slog de sönder allt som kom i deras väg. 

De trampade ner heliga platser och tog kyrkans skatter. Sedan klubbade de ner klostrets får 

och oxar och dödade några av munkarna genom att dränka dem i havet (Körner, 2008, s. 69).  

 

Trots att författarna inte redogör för vikingarnas personliga egenskaper framhävs deras 

maktövertag genom textinnehållet, som beskriver de snabba och grymma plundringarna och 

därmed vikingarnas karaktär. Som framgår av blockcitatet ovan, beskriver författarna hur 

vikingarna hänsynslöst slog sönder allt och alla som kom i deras väg. Däremot väljer författarna 

att inte explicit uttrycka vikingarnas egenskaper utan istället fokusera på och beskriva deras 

handlingar. Detta kan bidra till att läsaren inte uppfattar eller misstolkar den egentliga bild 

författaren menar att förmedla gällande vikingarna och deras karaktärsdrag.  

 

Samtliga läroböcker beskriver vikingatågen utifrån olika utgångspunkter där fokus i 

framställningen av dessa kan skilja sig åt. Några av böckerna ger en nyanserad bild av 

plundringstågen genom att belysa vikingarnas byteshandel med främmande länder. Denna aspekt 

exemplifieras bland annat i boken Boken om historia 1 där författarna nämner att vikingarna inte 

alltid var ute på rövarstråt, utan bedrev även en fredlig byteshandel med köpmän från andra 

länder (Andersson & Ivansson, 2007, s. 69). Samtidigt betonar dock denna lärobok att vikingarna 

även rövade och plundrade med syftet att få vad de ville ha. En liknande syn på vikingarnas 

handlingar exemplifieras även i Koll på Vikingatiden skriven av Lindström och Wahlblom 2005, då 

vikingarnas beskrivs både plundra och handla med andra folk under sina färder (s.7). Trots 

lärobokens begränsade omfång och därmed korta beskrivning av vikingatågen framkommer det 

ändå att alla färder inte bara var plundringståg. Till skillnad från ovan nämnda böcker beskriver 

Eko Historia 1 vikingafärderna i samband med rövande och stöld (Lindh & Söderberg, 2002). 

Författarna benämner vikingarna som verkliga rånare och rövare som var en riktig plåga för 

folket i Europa i och med deras grymma handlingar under plundringstågen (Lindh & Söderberg, 

2002, s.10). Då denna lärobok presenterar ytterligare en aspekt förmedlas en vidare bild av syftet 

med vikingatågen.  

 

I kontrast till övriga böcker framställer författarna till Utkik historia 4-6 vikingarna som fredliga 

handelsmän där intresset för handel var den vanligaste orsaken till att vikingarna gav sig iväg på 

färder (Johanstiden & Hansson, 2014, s. 18). Beskrivningen av vikingarna som både rövare och 

handelsmän i dessa två läromedel kan således ge läsaren en vilseledande bild gällande den 

huvudsakliga avsikten med vikingatågen, vilket sägs omfatta plundring. Som nämnt ovan 

framställt plundringsfärderna utifrån olika utgångspunkter i dessa läromedel. I en del av 

läroböckerna porträtteras vikingarna som rövare och rånare under deras färder genom 
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författarnas framställning av vikingarnas intentioner med plundringarna. Ett avsnitt i boken 

Historia Vikingatid - Medeltid lyfter fram det faktum att många vikingar hellre valde att röva till sig 

rikedomar än att ägna sig åt handel med folk i andra länder (Lennartsson & Sundström, 2008, 

s.9). Läroböckernas fokus på plundringen exemplifieras ytterligare i ett citat ur Grundbok Historia 

– Från Vikingarna till Gustav III :  

Allt som var värdefullt roffade de åt sig. Helst ville de ha guld och silver. Om de inte genast 

fick allt vad de begärde brände de ner gårdar, kyrkor och kloster och högg ner befolkningen 

med sina stridsyxor. Men alla dödades inte. Några togs tillfånga och blev trälar, som fick slita 

som roddare på skeppen. Och när vikingarna hade kommit hem igen sålde de trälarna till 

bönderna (Körner, 2008, s.18).  

 

Författarnas skildringar samt detaljerade beskrivningar likt ovan, målar upp en bild av vikingarna 

som lömska rånare med syftet att stjäla allt som var värdefullt. Européerna beskrivs därmed 

implicit utifrån ett offerperspektiv som medför att läsarens intryck av vikingarna kan påverkas 

mer negativt än om de skildrats med en mildrare framtoning. Samtidigt som européerna utmålas 

som offer gentemot vikingarna och ger en känsla av att de är svaga och försvarslösa.  

 

Orsaken till vikingatågens avslut nämner en del av läroböckerna i samband med att européerna 

blev bättre på att försvara sig mot de snabba attackerna, vilket medförde att de långa 

vikingaresorna upphörde (Lindh & Söderberg, 2002, s.44; Johanstiden & Hansson, 2014, s. 21; 

Lindström & Wahlblom, 2005, s.46; Andersson & Ivansson, 2007, s.100). I boken Koll på 

Vikingatiden framkommer även en social aspekt där relationen mellan vikingarna och de kristna 

även kunde tänkas vara en orsak till vikingatågens slut. Författarna uttrycker att vikingakungarna 

hellre ville vara vän med de kristna kungarna istället för att utsätta dem för plundring (Lindström 

& Wahlblom, 2005, s. 46). Ytterligare en aspekt som författarna spekulerar kring, är det faktum 

att vikingarna möjligtvis var besvärade av att strida med människor runt omkring sig och därmed 

slutade med sina våldsamma plundringsresor (Johanstiden & Hansson, 2014, s. 21). Den 

problematik som kan uppstå vid läsning av läromedlen gällande vikingatågens slut är den enkelhet 

som uttryckts i beskrivningen, oavsett vilka aspekter böckerna tar upp. Detta förminskar i sin tur 

vikten av européernas mod och kraft till att slutligen göra motstånd, samt tonar ned det först 

komplicerade förhållandet som först var mellan vikingarna och de kristna européerna.  
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Bild 1. Européer gör motstånd. Källa: Historia Vikingatid – Medeltid (2008), s. 25 

 

Européernas utvecklade försvar förstärks även av bild i boken Historia Vikingatid - Medeltid 

skriven av Lennartsson och Sundström (se bild 1). På bilden syns européer som jagar vikingarna 

med häst och vapen. Vikingarnas uttryck visar på rädsla medan européerna på deras höga 

hästryggar framställs som starka och med hjältemod. Porträtteringen av européerna när de gör 

motstånd mot vikingarna, i kombination med tillhörande text bidrar till en förbättrad inlevelse 

och ökad möjlighet för förståelse för textens innehåll. 

 

Till skillnad från övriga läroböcker beskriver ett av läromedlen inte européernas förbättrade 

försvar som orsaken till vikingatidens avslut. Istället menar författarna att folket i de nya nordiska 

rikena var upptagna med egna strider inom och mellan länderna, vilket medförde mindre 

utrymme för plundringståg (Körner, 2008, s. 24). Därmed skiljer sig denna bok från de övriga 

genom att inte beskriva européerna utifrån ett offerperspektiv, utan istället ha fokus på att 

européerna själva var upptagna med egna krig och i och med det även var förmögna att försvara 

sig själva. 

 

Sammanfattningsvis visar vår analys att läroböckerna förmedlar en splittrad bild gällande 

vikingarnas makt och framställning i relation till européerna under vikingatiden. Detta genom att 

majoriteten av böckerna beskriver vikingarna som grymma, barska och fruktade, medan ett fåtal 

böcker fokuserar på själva händelserna som skedde under vikingatågen utan vidare förklaringar. 

Vikingarna kan sägas porträtteras antingen som handelsfrämjande folket eller som den sociala 

grupp som rövade och plundrade. Genom att de flesta av de analyserade läromedlen framställer 

vikingarna som maktfulla och elaka, uppfattas böckerna reproducera och förmedla en bild av de 

nordiska vikingarna som en homogen grupp under vikingatiden. Detta oavsett vad avsikten med 

vikingatågen var. Det förmedlas även en uppdelad bild av orsakerna till att vikingatågen 
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upphörde, även om majoriteten av böckerna förklarar skeendet med att européerna började göra 

motstånd och fick vikingarna att rygga tillbaka. Detta ger en uppfattning om att européerna 

slutligen klarade av att försvara sig själva och sina rikedomar gentemot de tidigare oövervinnerliga 

vikingarna. Det var endast en lärobok som skilde sig från mängden i detta avseende genom att 

fokusera på att européerna redan var upptagna med att kriga inrikes och inte fokusera på den 

maktrelation som fanns mellan dessa sociala grupper (Körner, 2008, s. 24). 

De mäktiga männen? 

 

Männen under vikingatiden beskrivs på liknande sätt i majoriteten av böckerna. Fem av böckerna 

benämner alla människor under perioden som vikingar, men noterar att de flesta som levde under 

tidsepoken i själva verket var bönder. Trots att den övergripande termen i läroböckerna var 

vikingar, används den inte konsekvent då författarna i majoriteten av böckerna ändå gör en 

skillnad mellan gestaltningarna av vikingar respektive bönder. En inkonsekvent användning av 

begreppet viking kan bidra till en förvirring hos läsaren då det skapar en otydlighet om 

innebörden av männen under vikingatiden. Däremot kan detta tänkas vara ett medvetet val av 

författarna då de eventuellt vill försköna de skillnader i makt som fanns mellan rika vikingar och 

vanliga bönder.  

 

Ett par av böckerna exemplifierar dock skillnaden mellan vilka av männen som var vikingar i 

relation till de som var bönder. Boken om historia 1 inleder med att skriva att de flesta under 

vikingatiden var bönder för att sedan förtydliga att de egentliga vikingarna under tidsperioden var 

de sjöfarare som hade råd att bege sig ut på haven (Andersson & Ivansson, 2007, s.69). Eko 

historia 1 uttrycker att det endast var de rikaste vikingarna (bönderna) som hade råd att bygga 

skepp och resa iväg på vikingatåg. Författarna avslutar sedan med: ”Alla män som levde under 

vikingatiden kunde alltså inte fritt välja att bli vikingar. Det är viktigt att komma ihåg det” (Lindh 

& Söderberg, 2002, s. 10). En tänkt konsekvens av ovanstående exemplifiering är intryck av 

maktskillnader under vikingatiden, en aspekt som i majoriteten av böckerna annars utelämnas.  
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Bild 2. Vikingar och bönder. Källa: Boken om historia 1 (2007), ss. 70-71 

 

De rika vikingarna i relation till bönderna, porträtteras endast i ett par av böckerna där det tydligt 

framgår att bilderna är avbildningar av bönder respektive vikingar. Dock skiljer sig dessa två 

böcker från varandra i framställningen av ovanstående sociala grupper. Boken om historia 1 

porträtterar bönderna som fysiskt arbetande personer som har jordnära färger på kläderna som 

inte ser särskilt kostsamma ut i relation till vikingarna (se bild 2). Bönderna ser nedstämda ut och 

mannen i bilden håller blygsamt i en lie. De rika skildras genom färgglada kläder där mannen även 

har ett vapen i bältet och kvinnan har ett smycke kring halsen. Mannen kan tolkas ha en bestämd 

och stolt hållning genom sin placering av armarna i sidan (Andersson & Ivansson, 2007, ss. 70-

71). Genom ovanstående skildring ges uppfattningen att bönderna har mindre makt gentemot de 

rika vikingarna som tydligt framställs ligga högre i samhällets maktordning.  

 

 

Bild 3. Vikingar och bönder. Källa: Koll på Vikingatiden (2005), s. 5 

 

I Koll på Vikingatiden, utmålas bönderna till skillnad från ovanstående exempel, som muntra 

personer som ser stolta ut när de håller sina trädgårdsverktyg. Kläderna på bönderna är i jordnära 

färger, men i relation till föregående bild är kläderna här mer detaljerade och upplysta. På samma 

sida porträtteras en viking som framställs på liknande sätt som i Boken om historia 1, dock är även 

denna bild mer munter i relation till föregående bild utav en viking (se bild 3). Vikingen står stolt 

vid sitt skepp och har även i denna bild ett vapen som kan tänkas förmedla en bild av den makt 

vikingen hade under vikingatiden. En märkbar skillnad mellan bilderna är att den rike har ett 
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tydligt leende på denna bild vilket ger en förmildrad föreställning om maktskillnaderna mellan 

dessa sociala grupper (Lindström & Wahlblom, 2005, s. 5). Bilderna tillhörande de båda böckerna 

är relevanta i relation till texterna var för sig. Dock kan det skapa en förvirring för läsaren vid 

jämförelse av de två böckerna då de porträtterar de sociala grupperna på olika vis och ger således 

en olik bild av makten grupperna emellan. 

 

Övriga böcker har bilder på hövdingar, vikingar och bönder, men då bilderna saknar bildtext och 

vidare sammanhang i sin utplacering blir det problematiskt för läsaren att tolka vilka personer 

som porträtteras i bilderna. Utkik Historia 4-6  skiljer sig dock från övriga böcker då de inte har 

några porträtteringar av varken vikingar, bönder eller övriga människor som levde under 

vikingatiden. De bilder som syns i boken är endast bilder på bevarade objekt från tidsperioden. 

Detta kan bidra till minskad förståelse och försvåra visualiseringen av hur vikingar och bönder 

såg ut under epoken. Å andra sidan kan det bidra till att eleverna får skapa sig en egen 

uppfattning om hur personerna under vikingatiden såg ut och att författarna medvetet undvikt 

detta för att avstå ifrån att porträttera genom ”seriefigurer” likt bilderna ovan. 

 

Majoriteten av de analyserade läroböckerna urskiljer därefter dåtidens ledares makt gentemot 

vikingarna och bönderna. Det som skiljer sig åt är benämningen då fyra av böckerna titulerar 

ledaren som hövding och kung (Lindh & Söderberg, 2002, s. 8; Körner, 2008, s. 10; Johanstiden 

& Hansson, 2014, s. 14; Andersson & Ivansson, 2007, s. 101). Boken Koll på Vikingatiden 

använder sig istället av begreppet storman och kung (Lindström & Wahlblom, 2005, s. 10). 

Oavsett olika benämningar använder sig de flesta av böckerna av definitionen hövding, vilket 

tyder på en enhetlighet i läromedlen gällande den sociala grupp på toppen av samhällsstegen. 

Detta bidrar därmed till en klarhet över vilka som ansågs besitta mest makt. Användningen av 

uttrycket hövding ger läsaren en bild av dennes makt och auktoritet gentemot övriga människor. 

 

Majoriteten av böckerna redogör för relationen mellan hövdingar och vikingar med fokus på 

hövdingarnas makt över byar och samhällen, som under slutet av tidsperioden blev allt större. 

Två av böckerna förmedlar endast ovanstående bild av hövdingarnas makt genom att beskriva 

deras bestämmelserätt och ansvar över specifika områden (Lindh & Söderberg, 2002, s. 8; 

Andersson & Ivansson, 2007, s. 101). Då författarnas fokus ligger på makten över viss mark, 

förmedlas en relativt hänsynsfull bild av hövdingarna då det inte framkommer huruvida 

hövdingarna missbrukade sin position eller inte.  

 

Andra böcker förmedlar ytterligare perspektiv på relationen mellan hövdingar och vikingar, detta 

genom ett offerperspektiv mellan de två sociala grupperna. Detta beskrivs genom vikingarnas 

bristande makt då de var tvungna att lyda sin hövding som hade rätten att bestämma över dem 

(Körner, 2008, s. 8; Johanstiden & Hansson, 2014, s. 14; Lindström & Wahlblom, 2005, s. 28). 
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Koll på Vikingatiden skriver även att en hövding kunde ”[…] rida runt med sitt krigarfölje och 

kräva gåvor av bönderna” (Lindström & Wahlblom, 2005, s. 28).  Maktaspekten kan därför sägas 

skilja sig åt mellan de olika läroböckerna då hövdingarna i ovan nämnda fall utmålas som mäktiga 

och barska personer, vilket kan leda till att läsaren bildar en annan uppfattning om relationen 

mellan de sociala grupperna. 

 

Även i redogörelsen av relationen mellan hövdingar och övriga män under vikingatiden 

synliggörs den okonsekventa användningen av viking i relation till bönder, vilket åter kan förvirra 

läsaren i vilken social grupp författarna menar eller om författarna syftar till båda. I detta fall kan 

det antas att författarna syftar till både vikingar och bönder när de jämför med hövdingar.  

 

De flesta böckerna beskriver vilka som ansågs vara vikingar samt eventuella maktskillnader som 

kunde finnas mellan männen. Däremot skiljer sig en bok från resterande böcker då den varken 

beskriver vilka som var vikingar eller om de maktrelationer som möjligen kunde förekomma 

(Lennartsson & Sundström, 2008). Författarna undviker därmed att lyfta fram den hierarki som 

fanns under tidsperioden och riskerar att ge läsaren en falsk bild av rådande levnadssituation och 

därmed en osammanhängande bild av vikingatidens män.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att skillnader mellan olika grupper inom det manliga könet tas upp 

i fem av sex analyserade läroböcker. De beskrivningar som finns av männen under vikingatiden 

ger en uppfattning om de skillnader i maktförhållanden som skildras inom den specifika 

könsindelningen, främst till fördel för hövdingarna. Dock skiljer sig några av böckerna från 

mängden då de i vissa fall inte nämner något om hierarkin mellan männen under den specifika 

tidsperioden, eller ger en onyanserad bild av eventuella maktskillnader. Detta medför att läsarens 

uppfattning kan påverkas och därmed skilja sig åt. Majoriteten av böckerna beskriver däremot 

hövdingar, vikingar och bönder som homogena grupper, utan att nämna potentiella skillnader 

inom grupperna. Därmed reproducerar läroböckerna en bild av skillnader mellan människor. 

Kvinnor och barn under vikingatiden  

Majoriteten av läroböckerna nämner och framställer kvinnor på olika sätt, där både omfattningen 

av bilderna samt synen på kvinnor skiljer sig. I hälften av böckerna ger författarna kvinnorna 

utrymme genom att redogöra för deras hushållsarbete i form av exemplifieringar av sysslor. I 

dessa böcker beskrivs kvinnornas främsta arbetsuppgift omfatta matlagning och klädtillverkning 

för att tillgodose gårdens folk med dessa nödvändigheter (Lennartsson & Sundström, 2008, s. 17; 

Körner, 2008, s. 12; Andersson & Ivansson, 2007, s. 72). Detta förmedlar en normerande syn på 

kvinnan och hennes uppgift i hushållet och reproducerar även en bild som till viss del även råder 

i dagens samhälle.  
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Porträtteringen av kvinnans och hennes arbetsuppgift exemplifieras även i ett uppslag i boken 

Eko Historia 1 skriven av Lindh & Söderberg 2002. Uppslaget omfattar en bild av en vikingagård 

med beskrivning av byggnaderna samt människorna. I bilden syns kvinnor i samband med 

hushållssysslor, där de antingen hämtar vatten från gårdens brunn eller kärnar smör till 

matlagningen. Kvinnornas uppgifter i hushållet förstärks även genom detaljerade beskrivningar i 

bildtexterna. Läsaren får således en vidare bild av arbetsuppgifternas omfång och 

ansträngningsgrad, då lärobokens text och bild samspelar på ett tydligt vis och kan underlätta 

förståelsen av innehållet. Boken tar upp ytterligare en aspekt gällande kvinnans maktposition i 

samhället. Författarna nämner att kvinnorna dels inte fick delta i tinget där gemensamma viktiga 

beslut togs samt att kvinnor och barn inte fick följa med på vikingaresor (Lindh & Söderberg, 

2002, s.8). Trots en kort men tämligen värderande beskrivning bidrar detta ytterligare till en 

förmedling av olikheter i maktrelationer som förekom under vikingatiden. 

 

Samtliga böcker skildrar både män och kvinnor och dess maktrelationer under vikingatiden. 

Framställningarna av dessa skiljer sig dock i läroböckerna beroende på epokens utrymme i boken 

samt författarnas val av perspektiv. I ett par av böckerna väljer författarna att tydligt uttrycka de 

rådande skillnaderna i maktrelationen mellan kvinnor och män. Detta genom att explicit uttrycka 

det som att "det fanns en tydlig uppdelning av arbetet mellan män och kvinnor" (Andersson & 

Ivansson, 2007, s. 72) samt "männen bestämde mest. Men kvinnorna bestämde ofta mycket i 

hemmet" (Lindström & Wahlblom, 2005, s. 28). Användningen av dessa explicita uttryck ger 

intrycket av underliggande värderingar i maktrelationer mellan män och kvinnor. Resterande 

böcker uttrycker maktskillnader genom att ställa kvinnornas och männens sysslor i relation till 

varandra, där makten då kan tänkas vara underförstådd. Kvinnornas arbete beskrivs som lättare 

sysslor tillhörande gården medan männen förväntas sköta de tunga sysslorna på gården och 

vikingafärden.  

 

Analysen visar även tecken på maktskillnader kvinnor sinsemellan där en del av läroböckerna 

även porträtterar den så kallade husmodern i hushållet. Användning av begreppet "husmor" ger 

läsaren en uppfattning om ytterligare roller som råder hos kvinnorna. Svenska Akademin 

beskriver termen husmor som ”det kvinnliga överhuvudet i en familj; värdinna; stundom med 

särskild tanke på förhållandet till tjänarna” (Svenska Akademin, 2016). I boken Grundbok Historia - 

Från Vikingarna till Gustav III skriven av Körner 2008 beskrivs husmodern utförligt enligt följande 

stycke (s. 12): 

 

När husbonden och de andra männen var ute på vikingatåg var det husmor som 

bestämde på gården. Hon såg till att de som var kvar där hemma skötte sina arbeten, 

och att det fanns mat åt alla. I husmors bälte hängde nycklarna till gårdens olika hus 
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och förråd. Ibland hade hon även en halsring av guld. Nycklarna och ringen visade att 

det var hon som var gårdens härskarinna.  

   

Denna beskrivning ger läsaren en nyanserad bild av husmoderns karaktär, där intrycket av hennes 

arbetsuppgifter omfattar delegering av arbete samt beslutstagande gällande gårdens skötsel. Som 

framgår av blockcitatet, hävdar författarna att det var husmodern som hade nycklarna till gårdens 

byggnader och bestämde när mannen inte var närvarande. Detta visar på skillnader i 

maktförhållandet mellan husbonden och hans husmor då hon endast får rätten av bestämma på 

gården vid hans frånvaro, samtidigt som det speglar maktskillnader kvinnor emellan. Vid 

mannens frånvaro benämns även husmodern som "gårdens härskarinna" som bevarade nycklarna 

till gården i hennes bälte. Denna benämning visar åter tecken på husmoderns ökade makt och 

ansvar gentemot övriga kvinnor. Det perspektiv som framställs via läroboken förmedlar därav 

inget offerperspektiv mellan det kvinnliga könet. Genom denna skildring av husmodern ges 

uppfattningen om en stark och mäktig person i jämförelse till de läroböcker som endast beskriver 

kvinnan i relation till hushållets lättare sysslor.  

 

 

Bild 4. Husmor under vikingatiden. Källa: Grundbok Historia - Från Vikingarna till Gustav III 

(2008), s. 15 

 

Textens framställning av kvinnans maktförhållande förstärks även i ovanstående bild som 

föreställer en storstugas eldstad. Bilden framställs ut ett underifrånperspektiv där kvinnan kan 

tolkas se ner på mannen och barnen. Husmoderns står i en bestämd position med en slev i 

handen, sin stora gårdsnyckel synlig samt iklädd smycken som pryder hennes hals. Detaljer samt 

perspektiv i illustreringen kan därmed tänkas förstärka uppfattning om husmoderns viktiga roll.  
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I likhet med kvinnorna, framträder olika bilder av barnen i läroböckerna. Vid analysen framkom 

det att majoriteten av läroböckerna beskriver barndomen under vikingatiden (Lennartsson & 

Sundström, 2008; Körner, 2008; Lindström & Wahlblom, 2005; Andersson & Ivansson, 2007). 

Författarna redogör dock i olika mån för hur barnen levde under denna tid, då beskrivningarna 

görs med olika fokus beroende på vilken lärobok man kommer i kontakt med. De olika 

framställningarna ger således en osammanhängande bild av barnens levnadsvillkor under denna 

tid. 

 

I kontrast till ovanstående böcker varken nämns eller presenteras barnens levnadsvillkor under 

vikingatiden i övriga böcker (Lindh & Söderberg, 2002; Johanstiden & Hansson, 2014). Detta 

förmedlar en otydlig bild av barnens roll i samhället under denna epok, vilket kan tänkas skapa 

förvirring hos läsaren. Ett par av de analyserade läroböckerna ger dock utförliga beskrivningar av 

barnen och dess uppväxt under vikingatiden. Inledningsvis redogör författarna för barnens 

sysslor där pojkarna även här lärde sig smida järn till verktyg och vapen, samtidigt som flickorna 

lärde sig laga mat, baka bröd och tillverka kläder (Körner, 2008, s.10). Till skillnad från 

framställningen av barnens levnadsvillkor i de andra läromedlen, synliggör författarna i läroboken 

Boken om historia 1 inte specifika skillnader på pojkar och flickor i vardagen (Andersson & 

Ivansson, 2007). Detta syns exempelvis i användningen av orden många, barn och alla. 

Författarna benämner alltså inte barnet som flicka eller pojke i beskrivningen av det vardagliga 

livet (Andersson & Ivansson, 2007, s. 74), men skiljer dock åt könen i redogörelsen för barnens 

sysslor som exemplifieras här ovan.  

 

I två av de analyserade läroböckerna framställs barnen som vuxna redan i tidig ålder då de var 

tvungna att hjälpa de vuxna med arbetet och lära sig sysslor som var viktiga senare i livet.  

Pojkarna fick lära sig att bruka jord och hantera vapen medan flickorna fick lära sig att laga mat 

och sy kläder (Lennartsson & Sundström, 2008, s.17; Lindström & Wahlblom, 2005, s. 28). I 

boken Historia Vikingatid - Medeltid, inleder författarna med det faktum att vid födseln var det 

husbonden som bestämde om barnet skulle få leva eller inte (Lennartsson & Sundström, 2008, s. 

17). Inte bara var det de barn som ansågs vara svaga som placerades ute i skogen för att dö, utan 

detta kunde även hända friska barn speciellt under svältåren (ibid). Författarnas omilda 

framställning av barnens levnadsförhållanden kan i detta fall tänkas påverka läsarens uppfattning 

av barnens uppväxt.  

 

Sammanfattningsvis beskriver de analyserade böckerna i olika utsträckning den roll kvinnor och 

barn hade under vikingatiden. Följaktligen framställs dessa sociala grupper utifrån olika fokus där 

läromedlen skiftar i det perspektiv grupperna framställs ifrån. Det faktum att läroböckerna har 

olika fokus gör att skildringen av eventuella maktförhållanden mellan ovanstående grupper skiljer 

sig åt och riskerar att bidra till en förvirrad bild av kvinnor och barn och dess roll under 
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vikingatiden. Trots de skillnader som synliggörs i maktrelationer inom de sociala grupperna ges 

en sammantagen uppfattning om att kvinnor och barn har mindre makt i jämförelse med 

männen. Detta då männen uppfattas vara mest framstående i hierarkin, vilket exemplifieras 

ibland annat i Boken om historia 1, som beskriver den tydliga uppdelning som fanns mellan män 

och kvinnor under denna tidsperiod, där männen uppges bestämma mer (Andersson & Ivansson, 

2007, s. 72). 

 

Trälar och deras levnadsvillkor  

Majoriteten av de analyserade böckerna benämner trälar som slavar (Lindh & Söderberg, 2002, s. 

13; Johanstiden & Hansson, 2014, s. 16; Lindström & Wahlblom, 2005, s. 28; Andersson & 

Ivansson, 2007, s. 71), vilket förtydligar framställningen av trälarnas bristande makt gentemot 

vikingarna. Detta då slav är ett ord som används i större omfattning och kan förenkla förståelsen 

av en träl. Ovanstående böcker beskrev även trälar som ofria människor utan makt att bestämma 

över sina egna liv. En ofri människa beskrivs i läromedlen som en person utan värde som fick 

sköta de tyngsta och smutsigaste uppgifterna på gården och som ständigt levde på svältgränsen. 

Användningen av uttrycket ofri förstärker bilden av oskyldiga, svaga trälar som inte har makten 

att bestämma över sina egna liv.  

 

I boken Historia – från vikingarna till Gustav III, används inte ordet slav för att exemplifiera 

trälarnas maktförhållande i relation till andra, dock använder de sig av begreppet fri och ofri man 

för att beskriva hierarkin mellan vikingar och trälar (Körner, 2008, s. 13 ). Boken Historia 

Vikingatid – Medeltid, förtydligar varken träl med begreppet slav eller uttrycker sig genom fri och 

ofria människor. Författarna väljer istället att skriva ”Allt som bonden eller bondhustrun ville ha 

gjort, var trälen tvungen att göra. Bonden ägde sina trälar, och han kunde köpa eller sälja dem 

som han ville” (Lennartsson & Sundström, 2008, s. 17). Genom detta visar författarna implicit 

förmedlar en bild av trälen som en ofri människa som måste lyda sin herre, trots att de inte 

uttrycker sig på lika explicit som resterande böcker. Detta kan leda till att det blir svårt för 

eleverna att förstå vad författarna menar. 

 

De flesta av böckerna problematiserar relationen mellan husbonde och träl genom att 

exemplifiera maktförhållandet mellan de två sociala grupperna. Läroböckerna beskriver 

husböndernas rätt att slå, piska samt sälja trälarna. Tre av böckerna preciserar maktskillnaderna 

genom att tillägga att husbonden till och med hade rätt att döda sina trälar utan att bli straffad 

eller få några vidare konsekvenser för handlingen. I Historia – från vikingarna till Gustav III 

presenteras relationen mellan husbonde och träl genom att först beskriva trälarnas hårda arbete 

på gården samt husbondens rätt att behandla trälar som han vill. Sedan avslutas stycket med att 

husbonden ofta slog ihjäl de trälar som inte klarade av det hårda arbete hen behövdes till, ”- Den 
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som inte arbetade hade ingen rätt att leva, ansåg man” (Körner, 20008, s. 13). Genom denna 

beskrivning åskådliggör författarna trälarnas främsta uppgift i livet, att arbeta. Författarna visar 

även att de värnar om vikten att förmedla en bild av hur trälarna förminskades utav sin herre. Ett 

par av böckerna skriver att trälar även kunde offras för att begravas tillsammans med sin 

husbonde, anledningen beskrivs vara för att den döde vikingen skulle ha med sig nödvändigheter 

i graven för att ha det bra ställt i livet efter döden (Lindström & Wahlblom, 2005, s. 29). Detta 

speglar åter bilden av trälarnas bristande makt och värde.  

 

Samtliga böcker skildrar trälar utifrån ett tydligt offerperspektiv gentemot övriga sociala grupper 

under vikingatiden. Ett tydligt exempel på det är genom läroböckernas objektifiering av trälarna i 

samband med vikingatågen och den handel som skedde under dessa. Böckerna beskriver handeln 

med trälar likvärdigt med handel gällande livsmedel och andra föremål. Boken om Historia 1 

tillägger att trälar inte var mer värda än ett djur för husbönderna (Andersson & Ivansson, 2007, s. 

71). En träl nämns även kunna bytas ut mot objekt i samma prisklass, vilket ger uppfattningen 

om det låga värde och bristande makt trälarna hade i relation till vikingarna på vikingatiden. Ett 

par böcker skildrar offerperspektivet ytterligare genom att de beskriver hur trälar fick fula namn 

av sina herrar för att de skulle förstå att de inte hade något värde som människor. Fulner och 

Klegge är exempel på namn som trälarna kunde kallas av sin husbonde (Johanstiden & Hansson, 

2014, s. 16). Genom att redogöra på ytterligare vis hur trälar objektifierades tydliggörs bilden av 

trälarnas värde som social grupp under vikingatiden.  

 

Även i detta avseende finns variationer i hur trälarna framställs av läroböckerna. Historia – från 

vikingarna till Gustav III skiljer sig dock från resterande böcker då den ur ett vidare perspektiv 

beskriver att trälarna inte alltid blev illa behandlade av sin husbonde. Författarna skriver att ”En 

frisk och stark träl var en värdefull arbetare, och om han såldes kunde man få oxar för honom” 

(Körner, 2008, s. 13). Till skillnad från de andra böckerna betonar författaren värdet av en träl lite 

högre än resterande böcker, detta genom att betrakta värdet av en stark och frisk träl i relation till 

flera oxar. Då bruksvärdet på en slav är högre än ett djur i allmänhet bidrar författaren till en 

uppfattning om trälars högre värde i relation till oxar. Trots den korta beskrivningen 

framkommer en tydlig skillnad i framställningen av trälarnas värde, vilket i en liten grad utjämnar 

maktskillnaden mellan träl och viking. Å andra sidan kan man påstå att maktskillnaden mellan 

dessa förstärks genom att husbonden har makten över trälen och makt över att se till att trälen 

håller sig frisk.  

 

Vilka som var trälar beskrivs i de flesta böcker, dock i olika utsträckning. Läroböckerna förmedlar 

en olik bild om vilka individer som var eller blev trälar under vikingatiden, vilket ger en 

missvisande bild i beskrivningen av trälar. Fyra av böckerna skriver att både kvinnor, män och 

barn kunde bli trälar. Dessa böcker nämner även att brottslingar och krigsfångar kunde hamna i 
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träldom (Lindh & Söderberg, 2002, s. 20; Lennartsson & Sundström, 2008, s. 17; Körner, 2008, s. 

13; Johanstiden & Hansson, 2014, s. 16). Övriga böcker beskrev endast att en människa blev träl 

genom att vara född av en trälkvinna eller efter att ha blivit tillfångatagen under något av 

vikingatågen. Läromedlens olika omfång och fokus gör att synen på trälar skiljer sig åt och 

förmedlar en olik bild av vilka individer under vikingatiden som egentligen befann sig i träldom. 

De flesta av böckerna gav en vid bild av hur människor som från början kom från olika sociala 

grupper, till slut ansågs tillhöra samma grupp. Det faktum att det specifikt döljs att både kvinnor, 

män och barn kunde vara trälar, visar på minskad förståelse för läsaren gällande innebörden av att 

vara träl samt vilka trälarna var. 

 

 

Bild 5. Trälar. Källa: Historia Vikingatid – Medeltid (2008), s. 8 

 

Trälarnas utseende porträtteras och framställs på liknande sätt i samtliga böcker genom 

tillhörande bilder. Bilderna visar på människor som är fattiga, lortiga och hårt arbetande 

(Lennartsson & Sundström, 2008, s. 8; Körner, 2008, s. 13; Andersson & Ivansson, 2007, ss. 70-

71). Kläderna som trälarna bar under vikingatiden gestaltas genom säckliknande tygstycken som 

inte ser särskilt kostsamma ut. Två av bilderna skildrar trälarna från ett ovanifrånperspektiv, vilket 

får trälarna att se ynkliga, svaga och försvarslösa ut. På en av bilderna framställs trälarna som 

magra och med nedstämda ansiktsuttryck medan mer privilegierade personer står upp jämsides 

med dem och har en stolt och bestämd hållning samt dyrbara kläder. Detta ger intrycket av 

skillnad i makt mellan dessa sociala grupper (Andersson & Ivansson, 2007, ss. 70-71) . Bildernas 

framställning av trälar stämmer överens med tillhörande texter, vilket ger möjlighet att skapa en 

bild av hur denna sociala grupp eventuellt kunde se ut under vikingatiden. Dock finns det en 

eventuell problematik i den porträttering som sker genom bilderna, då det inte framkommer att 

det är spekulationer i hur trälarna såg ut under denna specifika tidsepok.  

 

Analysen av läroböckerna visar en tydlig och enhetlig bild av trälars bristande makt i jämförelse 

till övriga sociala grupper under vikingatiden. Som beskrivits i teoriavsnittet tolkas det 
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poststrukturalistiska perspektivet på etnicitet som en grupp människors makt att kunna 

kategorisera andra människor och som ser till att människor hålls åtskilda från varandra 

(Wikström, 2009, s. 13). Denna skiljaktighet reproducerar läroböckerna genom sina beskrivningar 

av trälar som homogen grupp i relation till andra människor under denna tidsperiod. 

 

Sammanfattning av analys 

Sammanfattning av analysen av de fyra kategorierna visar på en splittrad bild i framställningar av 

kvinnor och barn samt vikingarnas framställning i relation till européerna under vikingatiden. 

Detta genom att beskriva dessa sociala grupper utifrån olika perspektiv samt med olika fokus. 

Exempelvis beskriver läroböckerna dessa gruppers sociala roller i samhället under vikingatiden på 

olika sätt, då de använder sig av värderande ord i olika mån. Beroende på författarnas ordval kan 

läsaren få olika uppfattningar om gruppernas position i maktsystemet. I relation till detta ges 

istället en enhetlig bild av porträtteringen utav trälar och männen i de analyserade läroböckerna. 

Trots den enhetliga framställningen av dessa sociala grupper fokuserar författarna på de 

maktskillnader som råder inom och mellan dessa grupper. Majoriteten av läroböckerna 

framställer männen, framförallt vikingarna, som makthavande i relation till övriga grupper som 

levde under tidsperioden. Detta genom att författarna uttryckte vikingarna som den sociala grupp 

som befann sig högst upp i hierarkin. Trots denna maktposition skildrar läroböckerna även de 

skillnader som fanns inom denna grupp. Detta exemplifieras bland annat genom att beskriva 

övriga gruppers förändrade ansvar och roll när vikingarna lämnade gården. 

 

Analysen av läroböckerna visar att trots skillnader i framställningen av de sociala grupperna i 

denna studie, skildras dessa som homogena grupper i relation till varandra. Som beskrivits i 

teoriavsnittet kan denna homogena skildring tolkas utifrån ett poststrukturalistiskt perspektiv på 

etnicitet. Detta då makten hos en grupp människor innefattar deras makt att kategorisera andra 

människor för att åtskilja dessa från varandra. 
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Diskussion 

Ingen av de analyserade böckerna anses vara obrukbar att använda i dagens undervisning. Varje 

bok tar upp olika aspekter kring vikingatiden, vilket kan bero på både tidsepokens utrymme i 

böckerna samt vad författarna till respektive bok anser bör prioriteras med tanke på det utrymme 

som finns till deras förfogande. Resultatet av analysen visade på ett varierat resultat gällande att ge 

en nyanserad bild i framställningen av olika sociala grupper. De flesta böcker gestaltade de sociala 

grupperna som homogena grupper genom att undvika beskrivningar av människan som individ. 

Brister kunde ses i böckerna som på ett eller annat sätt skildrade eller jämförde olika människor 

genom deras maktpositioner gentemot varandra. Läromedelsanalysen gav en uppfattning om att 

majoriteten av läromedelsförfattarna prioriterade att ge utrymme åt olika sociala grupper som 

fanns under vikingatiden, även om de gav intrycket av makten de rika männen (hövdingar och 

vikingar) besatt gentemot övriga. Ett maktperspektiv kan även ses i samband med jämförelser 

inom varje specifik social grupp där vissa böcker prioriterar att beskriva de sysslor gruppen 

framförallt ägnade sig åt, medan andra böcker lade fokus på de maktskillnader som fanns inom 

gruppen, exempelvis mellan ”vanliga kvinnor” och husmödrar. Som presenterats under tidigare 

forskning diskuterar Brantefors (2011) de negativa konsekvenserna av undersökta läromedels 

innehåll och hur de förstärker de förutsättningar som leder till ett skapande av vi och dem (s. 68). 

Detta visar exempel på maktens tekniker genom inkludering och exkludering som leder till 

åtskiljande av människor och därmed skapar en känsla av ”vi och dem” (Börjesson & Rehn, 2009, 

s. 16).  

 

Något genomgående i de analyserade läroböckerna är bristen på problematisering gällande den 

framställning och kategorisering som sker av människor i de olika läromedlen. De individer eller 

grupper av människor som beskrivs i böckerna tenderar att utmålas som knutna till den identitet 

de tillskrivits. Människorna som skildras i läromedlen beskrivs ständigt som en grupp med 

gemensamma egenskaper snarare än individer där egenskaperna skiljer sig åt. Att skilja grupper av 

människor åt genom att uttrycka skillnader snarare än likheter, visade även resultatet i Ajagán-

Lester (1997) avhandling. Exempelvis i skildringen av kvinnor i läroböckerna lades ofta fokus på 

kvinnans uppgifter som beskrevs i jämförelse med de betydligt mer fysiska arbetsuppgifter 

männen hade under den tiden. Detta kan kopplas samman med det poststrukturalistiska 

perspektivet där fokus på etnicitet är på grupper av människors makt och förmåga att 

kategorisera andra och på så vis se till att människor ses och hålls åtskilda från varandra 

(Wikström, 2009, s. 13). Genom att framställa individer och sociala grupper enligt en 

poststrukturalistisk tradition reproducerar läroböckerna den redan existerande homogena bild 

som råder. 
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Läromedelsanalysen visar ytterligare exempel på skillnader i maktförhållanden mellan olika sociala 

grupper. Analysen gav uppfattningen av att rättvisa kategoriseringar av människor under 

vikingatiden var något som läroböckerna lyckades olika bra med. Det framkom att vissa sociala 

grupper framställs som mer utsatta än andra ur ett offerperspektiv. Samtliga böcker uttryckte en 

tydlig och enhetlig bild av trälar och deras bristande makt i relation övriga sociala grupper. Många 

av böckerna gav även intrycket av ett offerperspektiv mellan vikingarna och européerna under 

vikingatiden, men även relationen mellan vikingar, bönder och hövdingar. Liknande resultat 

syntes i redogörelsen under tidigare forskning där både Runblom (2006) och Kamali (2006) 

beskriver den reproduktion av vi och dem och den västcentriska bild som presenteras i 

historieböckerna. I Runbloms och Kamalis undersökningar visade det sig att läroböckerna 

framställde de andra som underlägsna och att skillnader i aspekter kring etnicitet, kön och klass 

bevaras och ges utrymme i läromedlen (Kamali, 2006, s. 93; Runblom, 2006, s. 11). 

 

I enlighet med detta visade läromedelsanalysen att böckerna tenderade att fokusera på skillnader 

mellan de sociala grupperna, snarare än eventuella likheter. Detta förmedlade den homogena bild 

som riskerar att synas i läromedel utifrån det majoritetssamhälle som råder (Mattlar, 2015, s. 174). 

De olika framställningarna som analyserades i studien bidrog till tankar gällande vikten av att 

reflektera över vad läroböckerna förmedlar implicit eller utelämnar helt (Nordgren, 2006, s. 222). 

Lyckligtvis fanns det böcker som gjorde nyanserade skildringar som neutraliserade den hierarki 

som indirekt beskrevs i läroböckerna, och på så sätt i alla fall minska på uppfattningen om vilka 

sociala grupper som ansågs ha mindre värde. 

 

Med tanke på det begränsade utrymmet läromedelsförfattarna har till sitt förfogande kan det ses 

som en utmaning att skriva läromedel. Långa och ofta komplicerade händelseförlopp och 

tidsepoker ska beskrivas och förklaras på få sidor, samtidigt som innehållet är på en lämplig nivå 

för att skapa förståelse för eleverna. Den förenkling som sker kan leda till att viktiga aspekter ur 

historien förbises och eleverna ges en felaktig bild om hur det faktiskt var. Denna balansgång 

mellan utrymme, förklaring och förståelse kan ses som problematisk. I enlighet med redogörelsen 

av Mattlars Skolbokspropaganda? (2008) kan idag vilken individ som helst bli författare till 

läroböcker och därmed kan olika budskap uttryckas både explicit och implicit i de läromedel som 

används i den svenska skolan (s. 37). Då majoriteten av de böcker som analyserats i studien på ett 

eller annat sätt visade på skillnader i framställningen av sociala grupper utifrån ett maktperspektiv, 

är det av stor vikt att som lärare ha en medvetenhet om den förlegade bild läromedel kan 

förmedla om den andre. En ökad medvetenhet kring dessa aspekter tror vi på sikt kan leda till 

minskad andrafiering av människor från olika kulturer och etniciteter. Detta oavsett vilket 

perspektiv på etnicitet det gäller samt hur människor framställs och jämförs utifrån ett 

maktperspektiv.  
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Med ovanstående diskussion i åtanke kan studiens resultat och analys bidra till en ökad förståelse 

för hur makt inom och mellan sociala grupper under vikingatiden framställs i aktuella läromedel. 

Då läromedel av olika slag visats ha stor påverkan på undervisningen och dess innehåll (Englund, 

1999, s. 340), kan denna studie bidra till att medvetandegöra den problematik som kan uppstå vid 

användning av läroböcker utan att först kritiskt granska det innehåll och det budskap som både 

finns uttryckt och som står mellan raderna. Vikingatiden är dessutom en tidsperiod som direkt 

står uttryckt i läroplanen att eleverna ska lära sig om (Skolverket, 2011, s. 172), vilket understryker 

värdet av denna studie då de analyserade böckerna visar på en ojämlik samt homogen bild av 

människor under tidsperioden. Studien kan medverka till att den orättvisa bild som kan tolkas 

utifrån de analyserade läroböckerna bearbetas, för att reducera ojämlika framställningar och på så 

sätt undvika att skapa eller reproducera en bild som kan ses som felaktig av andra människor. 

Detta oavsett vilket ämne eller område det gäller. 

 

Avslutningsvis menar vi att i samband med ovanstående diskussion, finns en press på både 

läromedelsförfattare och lärare. Med tanke på borttagandet av den centrala 

läromedelsgranskningen 1991 (Johnsson Harrie, 2009, s.9), ökar ansvaret gällande att se till att 

läromedel med eventuella stereotypiska och vinklade budskap används på rätt sätt i 

undervisningen. Genom att ha ett kritiskt förhållningssätt till läromedel kan förhoppningsvis 

stereotypiska skildringar gällande omvärlden minska och även reproduktionen av orättvisa 

framställningar. 
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