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Sammanfattning	
Denna uppsats belyser hur Gustav Vasas roll i Dackefejden speglas genom den språkliga fram-
ställningen i läroböcker i historia för årskurser 4-6, utgivna under perioden 1994 till 2014, lik-
som vilken förändring rörande detta som skett under de senaste decennierna. 
 
Studiens fokus är hur Gustav Vasa karaktäriseras genom läroböckernas ordval, liksom vilka be-
tydelsebärande uttryck som finns i läroböckernas beskrivning av kungen, samt hur berättelsen 
kring Gustav Vasas roll i Dackefejden påverkas av läroböckernas språkliga framställning. 
 
I min studie har jag analyserat läroböckernas ordval, och kompletterat med en innehållsanalys 
där kodord har eftersökts. Jag kan konstatera att de undersökta läroböckerna ger en negativ bild 
av Gustav Vasa när det gäller hans ansvar för att Dackefejden inleddes, liksom hans agerande 
medan upproret pågick. Däremot beskrivs kungens eftermäle av många ändå på ett positivt sätt. 
 
Vidare kan jag konstatera att berättelsen kring Gustav Vasas roll i Dackefejden påverkas av 
läroböckernas språkliga framställning, liksom att det finns stor spridning mellan läroböckerna i 
de sätt som detta sker. Förändringen i dessa avseenden har också varit påtaglig under perioden 
1994-2014 som uppsatsens undersökning omfattar. Ett ytterligare resultat är att språk och ut-
tryckssätt ändrar sig relativt snabbt. Det gäller både texternas uppbyggnad och de historiska 
perspektiv som förmedlas. En slutsats man kan dra är att det därför är viktigt att valet av läro-
böcker i historia för mellanstadiet regelbundet tas upp till omprövning. 
 
Nyckelord: Gustav Vasa, Dackefejden, historiedidaktik, läromedelsanalys, textanalys. 
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Inledning	
Detta arbete handlar om den språkliga framställningens betydelse i läromedel inom historie-
ämnet. Det gäller hur språket ger uttryck för värderingar av centrala personer och händelser, 
liksom hur en historisk berättelse kan byggas upp. En jämförelse kan göras mellan hur läro-
böcker i historia tidigare har varit utformade för att främja traditionella värden och hur läro-
böckerna under de senaste decennierna har fått uppgiften att förmedla mer kritiska och ana-
lytiska perspektiv. 
 
Av särskilt intresse är hur de läroböcker i historia som har tillkommit under perioden med de 
senast gällande läroplanerna, LPO 94 och LGR 11 med vidhängande kursplaner, har utfor-
mats. Uppsatsen tar sikte på läroböckerna för mellanstadiet, årskurs 4-6, som är utgivna åren 
1994-2014 och varav de flesta torde vara i bruk. 
 
Min undersökning av läroböcker är avgränsad till att gälla hur Gustav Vasas roll i 
Dackefejden behandlas i läroböckerna. Detta val motiveras av att det rör sig om en central och 
mycket omdiskuterad gestalt i Sveriges historia, liksom om en av de viktigaste och mest 
komplicerade händelserna under denne kungs regeringstid. Därtill kommer att samtliga under-
sökta läroböcker i större eller mindre utsträckning behandlar detta ämne. 
 
Valet av läroböcker i skolan är numera ett ansvar som ligger helt på skolornas lärare. För dessa 
kan det dock vara svårt att få överblick över det samlade utbudet. En granskning av det slag som 
görs i denna uppsats kan förhoppningsvis vara till hjälp för lärare som ska göra medvetna val. 
	
Syfte	och	frågeställning	
Syftet med detta arbete är att undersöka hur Gustav Vasas roll i Dackefejden karaktäriseras 
genom den språkliga framställningen i skolans läromedel i historia för mellanstadiet, utgivna 
under perioden 1994 till 2014. För att undersöka detta utgår jag från följande frågor: 
 

• Hur karaktäriseras Gustav Vasa genom läroböckernas ordval? 
• Vilka betydelsebärande uttryck finns i läroböckernas beskrivning av Gustav Vasa? 
• Hur påverkas berättelsen kring Gustav Vasas roll i Dackefejden av läroböckernas 

språkliga framställning? 
• Hur förändras läroböckernas beskrivning över tid? 

	
Bakgrund	
Skolans läroböcker i historia har såväl i Sverige som andra länder länge använts som ett verktyg 
för att främja traditionella värden, såsom medborgarnas lojalitet mot nationen. Till detta hör att 
”fosterlandskärleken, nationalkänslan och patriotismen i skolböckerna skildras som något natur-
ligt och ofrånkomligt och samtidigt det högsta av värden” (Tingsten, 1969, sid 134).   
 
Tingsten, som använder uttrycket ”hundra års skolpropaganda” (Tingsten, 1969, sid 278), 
framhåller hur Gustav Vasa i läroböcker från 1850 fram till 1940- och 1950-talen upphöjdes 
till nationalhjälte. Det gäller då sådant som att han frigjorde Sverige från danskt styre och 
genomförde den lutherska reformationen i konflikt med katolska kyrkan. Som avigsidor i hans 
karaktär nämns visserligen, enligt Tingsten (1969, sid 154), ibland sådant som ”hänsynslös-
het, häftighet och förvärvsbegär”, men utan att detta förtar dessa äldre läroböckers bild av ho-
nom som en historisk hjälte. 
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Under Gustav Vasas långa regeringstid, 1523-1560, inträffade dock en rad uppror som har gi-
vits mindre framträdande plats i de äldre läroböckerna. Enligt Larsson, som är kännare av 
Vasatidens historia, var det viktigaste av dem Dackefejden 1542-1543 (Larsson, 2002, sid 
266). Detta bondeuppror, som fick sitt namn efter upprorsledaren Nils Dacke, pågick mer än 
ett år och bedöms av Larsson som ”den utan varje jämförelse största och svåraste utmaningen 
mot Gustavs kungamakt”. 
 
Samtidigt menar Larsson att denna utmaning var ”i högsta grad självförvållad” av Gustav 
Vasa. Enligt Larsson var ”upprorets snabba spridning en följd av inledande missgrepp och en 
underskattning av missnöjet som hans maktfullkomliga politik skapat i vida kretsar”. Slut-
ligen stod ändå kungen som segrare. ”Det som till slut fällde avgörandandet var Gustavs tak-
tiska skicklighet, präglad av agitatorisk desinformation, av överblick och stora ekonomiska 
resurser” (Larsson, 2002, sid 266).  
 
Enligt modern historieskrivning rör sig alltså Gustav Vasas roll i Dackefejden om ett kompli-
cerat maktspel, som inte utan vidare låter sig fångas i de äldre läroböckernas nationella termer. 
Det är därför intressant att undersöka hur Gustav Vasas roll i Dackefejden framställs i en senare 
tids läroböcker. Numera är det andra värden som dominerar, vilket återspeglas i skolans läro-
planer och kursplaner som ska vara styrande för undervisningen. 
 
Här kan ges två exempel. I grundskolans kursplan från 1996 (Skolverket, 1996, sid 41) anges att 
”undervisningen i historia skall utveckla elevernas förmåga till kritisk analys av olika fram-
ställningar av det förgångna i massmedier och i propaganda”. Där framhålls också att 
”historieämnet skall ge eleverna instrument för att utveckla förmågan till kritiskt tänkande och 
ett analytiskt betraktelsesätt”. I nu gällande kursplan, som utgör en del av läroplanen LGR 11 
(Skolverket, 2011, sid 188) betonas att undervisningen i historia ska ge eleverna förutsättningar 
att ”kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap”, liksom 
att ”reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån 
olika perspektiv”. 
 
En större fråga än vad som ryms i denna uppsats är vilken samlad tillämpning som de av 
riksdag och regering antagna styrdokumenten, alltså läroplaner och kursplaner, har fått i 
skolans historieundervisning. Men som ska utvecklas i följande avsnitt utgör läroböckerna ett 
centralt instrument för undervisningen, vilket betyder att deras utformning är därför av 
väsentlig betydelse.  
 
Uppsatsens undersökning gäller hur Gustav Vasas roll i Dackefejden skildras i de senaste två 
decenniernas läroböcker. Det kan ge prov på hur ett dramatiskt skede i Sveriges historia 
numera framställs för mellanstadiets elever och vilka synsätt som då förmedlas.  Någon 
undersökning beträffande läroböckernas framställning av Gustav Vasas roll i Dackefejden 
har, såvitt jag känner till, inte tidigare gjorts. Närmast kommer Nilsson (2007), men med den 
väsentliga skillnaden att tyngdpunkten i Nilssons studie är lagd på Nils Dacke, inte på Gustav 
Vasa. Temat är där hur historieforskningen har påverkat läroböckerna, inte som i denna 
uppsats – på hur Gustav Vasa karaktäriseras genom läroböckernas språkliga framställning. 
	
	 	



6/29	
	

Teoretiska	utgångspunkter	och	tidigare	forskning	
	
Historiskt	berättande	
De senaste decennierna har frågan om det obligatoriska skolväsendets historieundervisning 
spelat en central roll inom historiedidaktiken, en ämnesinriktning där historiska och peda-
gogiska perspektiv möts. Historiedidaktik kan definieras som ”vetenskapliga studier av män-
niskors möte med historien” (Karlegärd, 1983, sid 44). 
 
På ett mer konkret plan handlar historiedidaktiken om förmedling av historia (Karlsson, 2004, 
sid 33-34). Enligt Karlsson intresserar sig historiedidaktiker för ”vilken historia som för-
medlas, hur denna historia förmedlas samt av vem och till vem eller för vem”. I den historiedi-
daktiska kommunikationskedjan finns aktörer som är både avsändare, förmedlare och mottagare 
av historia. En sådan kommunikationskedja byggd kring historia kan kallas en historiekultur. 
 
Enligt Rüsen finns tre meningsskapande dimensioner i historiekulturen som behöver balan-
seras om inte framställningen ska präglas av ensidighet. Den estetiska dimensionen har till 
syfte att levandegöra det förflutna, den politiska dimensionen kan legitimera eller förändra 
maktförhållanden samt den kognitiva dimensionen som har till syfte att förmedla kunskap om 
en förfluten verklighet. Rüsen kopplar dessa dimensioner till begreppen känsla, vilja och 
förstånd (Rüsen, 2004, sid 160). 
 
Ett centralt begrepp är i detta sammanhang historiemedvetande som av Jeismann definieras som 
”insikten om att dåtiden som erfarenhet och framtiden som förväntan alltid finns närvarande i 
nuet” (Danielsson Malmros, 2012, sid 25). Historiemedvetande är den mentala process genom 
vilken den samtida människan orienterar sig i tid, i ljuset av historiska erfarenheter och kunska-
per, och förväntan om en specifik framtida utveckling (Karlsson, 2004, sid 45-46). 
 
Historiskt berättande rör sig i hög grad om att upprätta och stärka ett historiemedvetande hos 
allmänheten, däribland barn i skolåldern.  För detta krävs vad Rüsen kallar en narrativ kompe-
tens, vilket han beskriver som ”förmågan att artikulera de historier som behövs för att ge ens liv 
en meningsfull temporal riktning i tidens förändringar” (Karlsson, 2004, sid 49-50).  
 
För att nå dit krävs, enligt Rüsen, att den historiska berättelsen drivs av tre principer: konkre-
tion, kontinuitet och kontext. Konkretion syftar på att historien bör ligga nära och beröra män-
niskors egna upplevelser och erfarenheter av det förflutna. Kontinuitet i berättelsen innebär en 
garanti för att de tre tempusformerna då, nu och sedan behandlas i ett sammanhang, men utan 
krav på att historiska händelser ska upprepa sig. Kontext står för en orientering i tid som 
kräver att människor kan relatera till en större historia som överskrider gränserna till deras 
egna liv. ”Erfarenheten av det förflutna tolkas på ett sätt som bidrar till förståelse av nutiden 
och förväntan om framtiden” (Rüsen, 2004, sid 103). 
 
För att budskapet ska kunna förmedlas och fånga mottagarens intresse är berättelsens narrativa 
uppbyggnad av stor betydelse.  Det fordras en dramatisk struktur eller vad som kallas en intrig. 
Intrigen kan delas in i fem stadier: introduktion, stegrande handling eller komplikation, klimax 
eller konflikt, upplösning samt konklusion och vidhängande sensmoral.  Sensmoral definieras 
då som ”de slutsatser och lärdomar som kan dras på grundval av de berättelser som berättas om 
de historiska erfarenheterna” (Danielsson Malmros, 2012, sid 65). 
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Lärobokens	roll	och	betydelse	
Beteckningen lärobok ändrades 1975 till läromedel, vilket definierades som ”sådant material 
som förmedlar innehållet i läroplan” (SFS 1975:216). Därmed innefattar begreppet läromedel 
inte enbart läroböcker, utan också annat material. I denna uppsats används dock begreppet 
lärobok, med vilket avser sammanhållna kursböcker.  
 
Läroboken bedöms av forskare ha stor vikt, jämfört med exempelvis skolans läroplaner 
(Långström, 1997, sid 17). Ammert uppger att detta gäller även i senare tid, ”Enligt den 
forskning som finns tillgänglig är det ett obestridligt faktum att läroboken styr undervisningen 
och innehar en central position i skolans undervisning i allmänhet, och i historieämnet i syn-
nerhet”. (Ammert i Karlsson, 2004, sid 274) 
 
En läromedelstext är speciell till sin karaktär. ”Grundidén med den pedagogiska texten är att 
den ska återskapa eller reproducera befintlig kunskap, inte skapa ny kunskap”(Selander, 1988, 
sid 17). Det krävs ett urval och avgränsning av det som ska återges. Dessutom måste texten 
struktureras i enlighet med pedagogiska krav, den ska förklara något och ”den kunskap som 
texten ger ska kunna prövas och kontrolleras av läraren på ett relativt enkelt sätt”. ”Innehållet i 
den pedagogiska texten karaktäriseras också av att kunskap och moral är sammanvävt på ett sätt 
som har officiell sanktion, men ofta inte är uppenbart utan ligger fördolt i den. En pedagogisk 
text är producerad för en bestämd, institutionaliserad användning” (Selander, 1988, sid 17). 
 
Läroboken i historia har därmed till uppgift att förmedla känd kunskap som ska struktureras 
och förenklas för att passa läsarens nivå. Selander kallar detta en ”pedagogisk texttraduktion” 
som innebär en överföring av kunskapsmassan (Selander, 1988, sid 19). För lärobokens 
författare gäller det att förändra, anpassa och transformera innehållet för att göra det enkelt 
och gripbart för bokens läsare. Följden blir att lärobokens framställning när gäller valet av 
berättelse och dess språkliga uttryck också påverkar vilka värderingar av historiska händelser 
som förmedlas. 
 
Lärobokens konkreta funktion beskrivs av Ammert som att förmedla innehåll och perspektiv 
till läsaren. När det gäller historieämnet kan läroböckerna också beskrivas som del i den 
socialisationsprocess där människans syn på dåtid, nutid och framtid skapas (Ammert i 
Karlsson, 2004, sid 275). 
 
Ammert ser läroboken som en del av samhället, där historien speglas i samtiden. 
Historieböckerna produceras av läromedelsförfattare i en situation som bland annat styrs av 
läroplaner och kursplaner. Läromedelsförlagen och deras författare måste av kommersiella 
skäl vara lyhörda inför sådana krav, som också påverkas av det inrikes- och utrikespolitiska 
klimatet och den aktuella samhällsdebatten (Ammert, 2008, sid 31). 
 
Men förändringen av läroböckerna behöver inte gå lika snabbt som omvärlden ändras. 
Långström beskriver en historielärobokstradition, där det finns likartade uppfattningar om 
vilket format och innehåll, vilken uppläggning och omfattning en historiebok bör ha 
(Långström, 1997, sid 210). Denna tradition innebär att gamla mönster lever kvar och att det 
kan dröja länge innan intentionerna i nya läroplaner slår igenom.  
 
Danielsson Malmros spårar dock en viss förändring när det gäller läroböcker i historia. ”Från 
1990-talet har man kunnat se en större perspektivmångfald och mer berättande framställningar 
i läroböckerna. Bilderna har också fått allt större utrymme. Dessa förändringar kan ses som 
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exempel på hur olika dimensioner av en historiekultur kan få olika tyngd under olika 
tidsperioder” (Danielsson Malmros, 2012, sid 21).  
 
Synsättet att läroböcker i historia bör förändras i takt med tiden framhålls av Karlsson: ”En 
historieprodukt bör analytiskt uppfattas som en färskvara. Om man som historiedidaktiker vill 
analysera dess användning för förmedlande uppgifter, måste man studera eventuella 
deklarationer om vem som beställt, producerat och förmedlat historieprodukten, för vem den 
är avsedd för och dess sista förbrukningsdag.” (Karlsson, 2004, sid 36). Enligt Karlsson ska 
forskare inte heller nöja sig med dessa öppna uppgifter, utan därutöver söka undersöka om 
producenten haft andra avsikter och mål än de deklarerade. 
 
Aktiva försök har även gjorts att bryta historielärobokstraditionen. Karlegärd vänder sig emot 
den vanliga typen av välbalanserad, kronologisk skildring av de mest betydande händelserna 
genom tiderna. Enligt Karlegärd ställs andra krav, om man ska utgå från läroplanens 
intentioner. Till dem hör att läsaren ska få klart för sig varför texten är värd studier, att 
historiska händelser ska kopplas till nutida förhållanden, att eventuell oenighet bland forskare 
ska redovisas, liksom att läsaren ska kunna identifiera sig med historiens aktörer och 
stimuleras att själv ta ställning (Karlegärd, 1991, sid 51-56). 
 
Berättelseformer och språkliga uttryck 
Den svenska historieundervisningen indelas av Ammert (Ammert, 2008, sid 82) i epoker. Tiden 
från 1900-talet till och med 1940-tal beskrivs då som ”berättelsernas tid”, 1960-tal till och med 
1980-tal som ”när nuet styrde det förflutna” samt 2000-talets början som ”snapshots och fiktiva 
berättelser”. 
 
Den första av dessa epoker, ”berättelsernas tid”, präglas enligt Ammert av ett utpräglat aktörs-
perspektiv, där fokus riktas mot sin tids ledande personer och deras handlande. Den följande 
epoken, ”när nuet styrde det förflutna”, styrs i stället av ett strukturellt perspektiv där historiska 
händelser tydligt värderas utifrån nutida synsätt. Den senaste epoken, ”snapshots och fiktiva 
berättelser”, utgår från situationsbeskrivningar med många olika aktörer, varav vissa är påhit-
tade personer som ska representera den breda allmänheten (Ammert, 2008, sid 85, 97, 107-108). 
 
Denna indelning har även sin motsvarighet när det gäller typen av berättelse. Där karaktäriseras 
1990- och 2000-talen av Ammert (Ammert, 2008, sid 163) som ”tradition och böljande 
mångfald”, vilket delvis skiljer sig från tidigare sätt att framställa historiska händelser i skolans 
undervisning. På grundskolans mellanstadium innebär det att läroböcker från denna period har 
både traditionella berättelser av liknande slag som på exempelvis 1960-talet och nya inslag 
såsom mer strukturella perspektiv som inriktar sig på sådant som kvinnornas villkor. 
 
Som ett framträdande drag i 1990- och 2000-talens läroböcker avsedda för årskurs 4-6 betonas 
deras kritiska nutidsperspektiv på äldre tiders förhållanden, ibland präglat av vad Ammert 
(Ammert, 2008, sid 170) kallar för ”förnumstig efterklokhet”. Som exempel nämner han hur 
1600-talets häxbränningar i en lärobok beskrivs som ”galenskap”, liksom hur vikingar i en 
annan lärobok betecknas som ”verkliga rånare och rövare” (Ammert, 2008, sid 168-169). 
 
Läroböckernas berättelseform och språkliga uttryckssätt spelar en väsentlig roll när det gäller 
hur historiska förhållanden framställs och värderingar överförs till läsaren. Selander (Selander, 
1988, sid 33) beskriver den pedagogiska texten som ”sluten”, vilket betyder att den anses 
inrymma vad som i den givna situationen är att veta. Enligt Selander är en sådan text ”tämligen 
hårt strukturerad och starkt kopplad till undervisningen i klassrummet”. En lärobok ses därmed 
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som ett viktigt instrument för att förmedla tillgängliga och accepterade fakta och kognitiva 
strukturer (Selander, 1988, sid 41). 
 
I detta sammanhang poängterar Selander (Selander, 1988, sid 28) betydelsen av lärobokstextens 
stil, liksom kognem (minsta, meningsfullt kunskapsbärande enhet) och förklaringar. 
 
Stil gäller framställningssättet, alltså hur berättelsen framförs. Som exempel tas äldre tiders liv-
fulla och medryckande, men ofta starkt subjektiva, skildringar med inriktning på historiska ges-
talter. Dessa ställs mot moderna faktainriktade redogörelser som ofta är mer korrekta, men inte 
skapar samma spänning hos läsaren. 
 
Kognem kan vara ord som bidrar med sakuppgifter av betydelse, såsom aktör, händelse, tid och 
plats. Sådana sakuppgifter får dock ingen verklig betydelse förrän de knyts ihop till hela 
meningar i en språkligt begriplig form. Förklaringar behövs för att dessa historiska sakuppgifter 
ska sättas in ett bredare sammanhang och därmed bidra till större förståelse.  
 
Ordvalet i läroböckerna är då en central fråga, som ska undersökas i denna uppsats. Som 
påpekas av Boréus och Bergström är effekterna av de språkliga valen inte alltid uppenbara för 
en lärare. Som exempel tas hur de olika anföringsverb som används i en text kan ange 
författarens eget perspektiv och ge uttryck för värderingar. Ett annat exempel är valet av 
subjekt: huruvida detta omnämns med personens namn eller om det används omskrivande 
formuleringar (Bergström och Boréus, 2012, sid 285). 
 
Detta gäller den semantiska, betydelsemässiga aspekten av ordval i texter. Men även 
grammatiska klassificeringar av ord kan visa på ideologiska funktioner hos en text. Som 
exempel tas hur pronomen utelämnas och ersätts med verbens passivformer, såsom ett sätt att 
skapa auktoritet gentemot läsaren. Boréus och Bergström anger också hur användningen av 
passiva verbformuleringar, kallat ”passivisering”, kan vara ett sätt att dölja orsakssammanhang 
och ansvar (Bergström och Boréus, 2012, sid 284). Boréus och Bergström anger lexikon eller 
ordval i en text som tacksamt att undersöka. Hur detta ska göras i denna uppsats återkommer jag 
till i nästa avsnitt.  
 
Metod	
De metoder som jag använder i denna undersökning ryms inom begreppet textanalys. Det finns 
dock en rad olika textanalytiska inriktningar (Bergström och Boréus, 2012, sid 24). Av dessa 
metoder som här kommer till användning är främst analys av ordval, vilken sedan kompletteras 
med innehållsanalys. 

Skälet till mitt metodval är att undersökningen i första hand är kvalitativt inriktad och omfattar 
ett relativt begränsat material. Det har då gällt att använda en metod som gör det möjligt att 
komma så nära materialet som möjligt och analysera vilka perspektiv och värderingar som språ-
ket i texterna ger uttryck för. 

Analys av ordval är en metod som ger sådana möjligheter. Denna metod har sina rötter i språk-
vetenskapen, kognitiv respektive kritisk lingvistik. Dess utgångspunkt är att grammatiken lik-
som ordvalet i texten avslöjar bestämda perspektiv på världen. Därmed kommer man med den-
na analys också åt innebördsaspekten (Bergström och Boréus, 2012, sid 25). 

Innehållsanalys är däremot en kvantitativt inriktad metod som främst är ägnad åt jämförelser 
inom stora textmängder (Bergström och Boréus, 2012, sid 24). Metoden kan dock tillämpas 
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även i mindre skala. I studien kommer innehållsanalysen genomföras manuellt, inte med hjälp 
av dator, och fungera som ett komplement till analysen av ordval. 

De båda metodernas egenskaper kan också uttryckas genom begreppen validitetet och relia-
bilitet. Med validitet avses då att om ”huruvida den undersökning man genomför för att besvara 
en bestämd fråga verkligen kan ge ett svar på just denna fråga” (Bergström och Boréus, 2012, 
sid 41). Reliabilitet gäller möjligheten att vara tillräckligt noggrann i mätningar och uträkningar, 
liksom att i undersökningens alla led kunna eliminera felkällor i görligaste mån. Ett prov på re-
liabiliteten kan vara att det råder hög intersubjektivitet, alltså att olika personer som utför under-
sökningen skulle komma till samma eller likartat resultat (Bergström och Boréus, 2012, sid 42). 

Kvalitativ analys av ordval ger förutsättningar till god validitet, eftersom man med denna metod 
kan direkt utgå från undersökningens frågeställningar och låta analysen kopplas till var och en 
av de undersökta texterna. Reliabiliteten är dock inte lika säker, så tillvida att det inte står klart 
om även andra bedömare skulle komma till samma slutsatser. Ett sätt att hantera frågan om 
intersubjektivitet är dock att vara tydlig gentemot läsarna. I denna uppsats görs därför först en 
kort sammanfattning av varje läroboks framställning som sedan åtföljs av min analys av den, 
innan det längre fram ges plats för uppsatsens samlade diskussion och slutsatser. 

Kvantitativ innehållsanalys, såsom i denna uppsats, kan visa god reliabilitet i avseendet att 
mätningar och uträkningar görs på korrekt sätt. I detta ingår också att urval av de kodord som 
används är välmotiverat, utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar. I detta fall, med sju 
undersökta läroböcker, rör det sig dock om små datamängder och därför endast om manuell 
bearbetning, vilket kan medföra visst oönskat utrymme för egna bedömningar. Validiteten är 
samtidigt beroende av i vilken utsträckning texterna innehåller lämpliga kodord som täcker 
deras centrala innehåll, vilket också kan vara svårare när de undersökta böckerna är relativt få 
till antalet.   

Analys	av	ordval	
Analys av ordval utgår från begreppet transitivitet som betecknar det språkliga perspektivvalet. 
Transitiviteten består av tre grundelement: processer, deltagare och omständigheter (Bergström 
och Boréus, 2012, sid 280). 
 
Processerna kan bestå av handlingar eller händelser. Handlingar är något som utförs avsiktligt 
av olika aktörer. Händelser är förändringar i världen som inträffar utan att någon har åstad-
kommit dem medvetet och som inte står under någons kontroll. Dessa processer kan samtidigt 
vara materiella, verbala eller mentala. De materiella processerna är fysiska och förnimbara, me-
dan verbala processer framförs med tal och uttryck. De mentala processerna rör sig inom del-
tagarna och kan gälla deras avsikter och tankar. ( Bergström och Boréus, 2012, sid 281) 
 
Deltagarna är endera aktörer, det vill säga personer som står för aktiva handlingar, eller sådana 
som utgör målet för processer. Dessa mål kan vara människor, som då brukar kallas mottagare, 
eller utgöras av icke mänskliga objekt. 
 
Omständigheterna gäller preciseringar av exempelvis tid och plats, vilket motsvarar vad som av 
Selander (Selander, 1988, sid 28) betecknas som kognem. 
 
Tillvägagångssättet vid analys av ordval är att systematiskt studera texten ur dessa aspekter och 
bedöma de värderande ord och uttryck som kommer till användning. Avsikten är då att lyfta 
fram sådana perspektiv och budskap som den vanlige läsaren inte omedelbart uppfattar. Det kan 
gälla användningen av olika adjektiv, men också olika benämningar av mindre tydligt slag. 
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Vidare kan det handla om hur anföringsverb av mer eller mindre värderande karaktär används 
och, direkt eller indirekt, markerar ett ställningstagande. Motsatsen är också möjlig, alltså att 
författaren uttrycker sig abstrakt och opersonligt för att undvika att ta ställning i en kont-
roversiell fråga. Det kan, exempelvis, komma till uttryck i valet av pronomen och utnyttjande av 
verbens passivformer (Selander, 1988, sid 30).  
 
Ordvalen ska i detta sammanhang främst bedömas utifrån om huruvida de kan uppfattas som 
karaktäriserande av aktörer som Gustav Vasa, liksom de handlingar vid Dackefejden som 
utfördes av aktörerna eller på deras uppdrag. 
 
Innehållsanalys	
Innehållsanalys utförs vanligen genom att ett antal betydelsebärande ord väljs ut och kodas, 
vilket sedan gör det möjligt att utföra en kvantitativ analys av deras förekomst i de undersökta 
texterna. Metoden lämpar sig särskilt för att finna mönster i större material, liksom för grova 
kategoriseringar och jämförelser. En annan användning av denna metod som framhålls av 
Boréus och Bergström är som komplement till andra metoder, till exempel analys av ordval 
(Bergström och Boréus, 2012, sid 87). 
 
Vanligen används dator som hjälpmedel, men vid mindre textmängder är det möjligt att i stäl-
let göra manuella innehållsanalyser som möjliggör mer avancerade bedömningar och 
tolkningar. Tillvägagångssättet är då att först bekanta sig med materialet och skaffa sig till-
räcklig kännedom för att kunna välja ut lämpliga kodord, utifrån vad undersökningen gäller. 
Därefter upprättas ett kodschema med de utvalda nyckelorden, där det blir möjligt att 
systematiskt beräkna i vilken omfattning som dessa ord förekommer i de texter som granskas. 
Först prövas kodschemat i liten skala innan undersökningen sedan genomförs. 
 
I detta fall, där undersökningen gäller endast sju läroböcker, kan jag utföra innehållsanalysen 
med hjälp av ett enkelt schema där man ser i vilken utsträckning som de kodade nyckelorden 
förekommer i texten. Det gäller då sådana ord som på något sätt ger uttryck för, eller antyder, 
en normativ värdering av Gustav Vasas roll i Dackefejden. 
	
Diskussion	om	metod	och	avgränsning	
Analys av ordval är i detta arbete den viktigaste metoden, medan innehållsanalys utnyttjas 
som ett komplement. I det första fallet rör det sig om en kvalitativt inriktad metod som är 
särskilt användbar när det rör sig om ett begränsat datamaterial där det gäller att kunna fånga 
upp alla nyanser. I det senare fallet gäller det däremot främst en kvantitativt inriktad metod 
som är mer renodlad och där resultaten är lättare att avläsa. 
 
Båda metoderna har sina styrkor och svagheter. Analys av ordval kan bli mer inträngande och 
anpassas bättre till var och en av de texter som ska undersökas. Men den riskerar också att bli 
alltför subjektiv och styrd av egna förhandsuppfattningar och värderingar. Det kvalitativa till-
vägagångssättet betyder att det inte går att uppnå någon exakthet. 
 
Med innehållsanalys ges en tydligare struktur och möjlighet till mer övergripande jämförelser 
som kan göras med större precision. Men där fångar man endast upp ett begränsat antal as-
pekter och det ingår endast sådant som på ett enkelt sätt kan mätas. Bedömningen riskerar 
därför att bli alltför trubbig. 
 
Tillsammans kan dock båda metoderna ge möjlighet till en mer täckande analys, där fler 
aspekter kan fångas upp, särskilt om man, som i detta fall, kan utnyttja innehållsanalys som 
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komplement. Viktigt är att undersökningen redovisas på ett transparent sätt, som ger läsaren 
möjlighet att bedöma om de tolkningar som har gjorts är balanserade och rimliga. 
 
En avgränsning i detta arbete är att läroböckerna som har valts ut i min undersökning är 
sådana som i sin första upplaga har getts ut mellan 1994 och 2014, alltså under de två senast 
gällande läroplanerna LPO 94 och LGR 11. Skälet är att läroböcker från denna tidsperiod, 
men knappast från ännu tidigare, är sådana som numera används ute på skolorna. 
 
Undersökningens genomförande 
De undersökta böckerna är samtliga läroböcker i historia för mellanstadiet, utkomna under 
perioden 1994-2014, som jag har kunnat söka genom Libris. Nya upplagor av tidigare 
utkomna böcker eller lätt bearbetade böcker av samma författare som redan förekommer i 
undersökningen har däremot utelämnats. De undersökta läroböckerna är sju till antalet och är 
utgivna av fem olika förlag, se tabell 1. 
 
Tabell 1. Presentation av de böcker som ingår i undersökningen 
 
Titel Författare Förlag Utgivningsår Antal undersökta 

sidor av samtliga 
Vår Historia Berndt Tallerud Almqvist & Wiksell 1994 5/279 
Historia Medeltid – 
Vasatid - Stormaktstid 

Åsa Lennartsson Jan 
Sundström Renée 
Jonsson 

Bonniers 1996 3/104 

Eko Historia 2 Lena Lindh & Boel 
Söderberg 

Gleerups 2001 4/99 

Koll på Vasatiden Jonathan Lindström  Bonniers 2006 4/48 
Boken om historia 2 Stina Andersson & 

Elisabeth Ivansson 
Liber 2008 2/153 

Puls Historia Göran Körner & Per 
Lindberg 

Natur & Kultur 2012 2/205 

Utkik Historia 4-6 Maud Ejenstam & 
Carina Hansson   

Gleerups 2014 3/216 

	
Min undersökning av hur Gustav Vasas roll i Dackefejden speglas i de undersökta läro-
böckernas språkliga framställning, har indelats i tre tidsmässiga skeden. Dessa som behandlas 
i samtliga läroböcker, är: 
 

• Gustav Vasas ansvar för att Dackefejden inleddes. 
• Gustav Vasas agerande medan upproret pågick. 
• Hur Gustav Vasas eftermäle påverkades. 

 
Fördelen med en sådan indelning är att det går att tydligare urskilja de skillnader som kan 
finnas i hur Gustav Vasa framställs, beroende på historisk situation: före, under och efter 
upproret. Svårigheter kan dock vara om läroböckernas disposition inte i samtliga fall följer 
denna kronologiska uppdelning och om de är olika utförliga om kungens roll i vart och ett av 
dessa skeden av Dackefejden. 
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Analys	av	ordval		
Undersökningen har delats upp, så att den behandlar läroböckernas språkliga framställning av 
Dackefejden under tre tidsmässiga skeden av upproret. Beträffande varje lärobok görs först en 
kortfattad genomgång som sedan följs av min analys. 
	
Om	Gustav	Vasas	ansvar	för	att	Dackefejden	inleddes	

Vår	historia	(Tallerud,	1994)	
Under rubriken ”Den stridbare Nils Dacke” inleds en beskrivning av Dackefejden. Denna 
omnämns som ”det allvarligaste upproret” mot Gustav Vasa, men också som det ”sista 
försöket att störta Gustav Vasa från Sveriges tron”. Ansvaret läggs till stor del på Gustav Vasa 
som hade försökt hindra bönderna i Småland att sälja sin boskap på andra sidan gränsen till 
Danmark. ”Det satte kungen stopp för”, skriver författaren. Det ges också en bredare 
förklaring där det sägs att ”kungens fogdar, med Gustav Vasas medgivande, gått hårt fram när 
det gällde att driva in skatter och plundra kyrkor”. Slutsatsen blir att ”bönderna i Småland 
hade fått nog av ´den stormäktige, högborne Fursten och kristelige Herren (som Gustav Vasa 
kallade sig i Stockholm)´”(Tallerud, 1994, sid 149-150). 
 
Genom författarens kritiska ordval om Gustav Vasa markeras att bönderna hade rimliga skäl 
att göra uppror. Kungens fogdar hade, med hans medgivande, ”gått hårt fram”, bland annat 
med att ”plundra kyrkor”. Tidigare hade bönderna fått inkomster från att tullfritt sälja boskap 
till Danmark, men ”det satte kungen stopp för”. Upprorsledaren Nils Dacke karaktäriseras 
som ”stridbar” vilket har en mer positiv klang än Gustav Vasas högtravande titel som sägs 
komma från honom själv: ”den stormäktige, högborne Fursten och kristelige Herren”. 
 

Historia	-	Medeltid,	Vasatid,	Stormaktstid	(Lennartsson	et	al,	1996)	
Som orsaker till Dackefejden anges att ”bönderna var rasande över de höga skatterna, de 
närgångna fogdarna och plundringen av kyrkorna”. Om Nils Dacke uppges att han ”hade lätt 
att få med sig folk” och att upproret startade i Småland men att många bönder från Öster-
götland och Västergötland snart anslöt sig (Lennartsson et al, 1996, sid 36). 
 
Utan att Gustav Vasa nämns vid namn tar berättarrösten tydligt parti emot honom, vilket visas 
av ordvalet. Det syns både i formuleringen att ”bönderna var rasande över de höga skatterna, 
de närgångna fogdarna och plundringen av kyrkorna”, för vilket ju kungen hade ansvaret, och 
att Nils Dacke ”hade lätt att få med sig folk”. 
 

Eko	historia	2	(Lindh	&	Söderberg,	2001)	
Det allvarligaste missnöjet mot Gustav Vasa kom från Småland, där bönderna ”var uppretade 
över mycket”. De ”avskydde kungen för att han ständigt gav order om nya skatter och nya 
förbud”. Som deras uppfattning framhålls att: ”allt lade han sig i, allt skulle han bestämma”. 
Som ett fiktivt vittnesmål från en bonde berättas också att ”kungen bara tar ut mer och mer 
skatt av oss och fogdarna struntar i om vi har något kvar att leva av”, liksom att ”fogdarna 
gästar oss olagligt och tar vårt hö och vårt korn”. Bonden förklarar att ”jag fick böter för att 
jag högg ner en ek på min egen mark”, eftersom ”kungen påstår att varenda ek och varenda 
bok i landet tillhör honom och kronan” (Lindh & Söderberg, 2001, sid 48). 
 
Ordvalet angående Gustav Vasa är negativt på ett känslobetonat sätt som markerar inlevelse i 
böndernas situation. De ”avskydde” kungen och var ”uppretade över mycket”, såsom att ”allt 
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lade han sig i, allt skulle han bestämma”. Detta understryks av att det fiktiva vittnesmålet som 
ger uttryck för folklig vrede mot Gustav Vasa. 
 

Koll	på	Vasatiden	(Lindström,	2006)	
Som orsaker till Dackefejden nämns här att Gustav Vasa ”styrde landets bönder hårt”. Han 
”blev inte populär”, vilket gav upphov till ”flera bondeuppror mot kungen”. I Småland ”var 
bönderna arga över att Gustav Vasa tog deras kyrksilver”. Men ”mest arga var över att 
kungens fogdar tog mycket skatt och behandlade bönderna illa”. Nils Dacke beskrivs som ”en 
fattig bonde” som tillsammans med några andra bönder ”fick nog” och ”släpade ut en fogde 
och hans medhjälpare i skogen, klädde av dem och sköt dem”. När kungen hörde vad som 
hade hänt i Småland ”skickade han dit sina soldater” för att ”snabbt straffa bönderna”. Men 
”det gjorde bönderna ännu argare” och ”nu gjorde Nils Dacke uppror med flera tusen bönder” 
(Lindström, 2006, sid, 18-19). 
 
Ordvalet om Gustav Vasa är starkt negativt: han ”blev inte populär” och ”behandlade bön-
derna illa”. Flera exempel ges som väcker sympati med bönderna och gör det begripligt att de 
var ”arga” och valde att göra uppror. Som kontrast beskrivs deras ledare Nils Dacke mer 
positivt beskrivs som ”en fattig bonde som bodde i Småland”. 
 

Boken	om	historia	2	(Andersson	&	Ivansson,	2008)	
Som bakgrund till Dackefejden framhålls att ”nästan hela tiden när Gustav Vasa var kung 
fanns det människor som tyckte illa om honom och försökte få bort honom från tronen”. Detta 
berodde dock i hög grad på kungen själv: ”Många var också rädda för honom och det hade de 
anledning att vara”. Den som inte lydde kungen kunde bli ”grymt behandlad”, vilket beskrivs 
med att ”en del tvingades fly ur landet, några hamnade i fängelse och andra blev halshuggna”. 
Bönderna i södra Småland anges som ”särskilt missnöjda”, eftersom de tyckte att de fick 
betala alltför mycket i skatt och att ”kungen lade sig i för mycket”. De småländska bönderna 
var ”vana att sköta sig själva”(Andersson & Ivansson, 2008, sid 24). 
 
Ordvalet ger också här en övervägande kritisk bild av Gustav Vasa.  Som skäl till upproret 
anges att han ”lade sig i för mycket” vilket gick emot böndernas vana att ”sköta sig 
själva”. Kungen beskrivs som skräckinjagande genom att den som inte lydde kunde bli 
”grymt behandlad”, vilket också beskrivs på mycket konkret sätt. Det framställs därför som 
förståeligt att hans motståndare ”försökte få bort honom från tronen”. 
 

Puls	Historia	(Körner	&	Lindberg,	2012)	
I denna bok ställs frågan: ”Varför var bönderna så arga på kungen?”.  Det svar som ges är att 
de inte hade glömt att Gustav Vasa hade ”plundrat kyrkorna” och att ”de retade sig på att 
kungen och hans fogdar började bestämma hur de skulle sköta jordbruket, jakten och 
handeln”. Sådant hade de ”alltid fått sköta själva” (Körner & Lindberg, 2012, sid 123). 
 
Bokens ordval visar sympati för bönderna och frågan som ställs markerar ett 
ställningstagande mot Gustav Vasa, som hade ”plundrat kyrkorna” och hade brutit med 
sedvänjan att låta bönderna ”sköta sig själva”. 
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Utkik	Historia	4-6	(Ejenstam	&	Hansson,	2014)	
Dackefejden ges här flera orsaker: att ”nästan varje år gav kungen order om nya skatter”, att 
”han tog kyrksilver från kyrkorna” och att han ”förbjöd bönderna att fälla ekar och bokar i 
sina egna skogar, för de skulle kungen själv ha som virke till skeppen i krigsflottan”. Som mer 
konkret skäl till missnöjet i Småland återges en kunglig skrivelse från Gustav Vasa om 
böndernas försäljning av hästar, oxar och svin till Danmark. Där förklarar kungen, med en 
moderniserad formulering, att ”det är skamligt att sälja till danskarna när det egna folket 
behöver det bättre”. Böndernas reaktion beskrivs som att de var ”arga” och ”irriterade” över 
att ”kungen genom alla sina ständiga brev ville bestämma över dem”. En fiktiv replik från en 
bonde återges: -”Vi gör som vi vill. Det har vi alltid gjort! Hälsa kungen det!” (Ejenstam & 
Hansson, 2014, sid 89). 
 
Bokens ordval är relativt neutralt i konflikten mellan bönderna och Gustav Vasa. Orsakerna till 
de småländska böndernas missnöje med kungen gäller de höjda skatterna och hans beslag-
tagande av kyrksilvret. Som ett viktigt motiv finns också deras försvar av sitt traditionella 
självbestämmande, vilket understöds av en kraftfull fiktiv replik från en missnöjd bonde. 
Kungen tycks däremot se till en större helhet: han vill ha ”virke till skeppen i krigsflottan” och 
att se till att ”det egna folket” fick tillgång till de djur som de småländska bönderna hellre sålde 
till Danmark. Att i stället sälja till danskarna beskrivs av honom som ”skamligt”. 
	
Om	Gustav	Vasas	agerande	medan	upproret	pågick	

Vår	historia	(Tallerud,	1994)	
Framställningen utgår från kungens propaganda: Gustav Vasa spred ut ryktet att Nils Dacke 
var ”en tjuv och mördare som ingen människa borde stödja”. Samtidigt förklaras att ”de flesta 
brydde inte sig om kungens förtal utan anslöt sig villigt till upprorsstyrkan”. Kungen blev 
därför tvungen att förhandla med ”tjuven och mördaren” Nils Dacke. Detta beskrivs dock som 
”upprorsmakarens stora misstag”, eftersom kungen under tiden passade på att ”förstärka sina 
stridskrafter”. När dessa hade blivit tillräckligt starka för att gå till anfall var det ”inte längre 
tal om förhandlingar”. Det betydde en vändpunkt och ”när framgångens tid var förbi gav 
alltfler av Dackes män upp och återvände till sina gårdar”. I augusti 1543 kunde ”kungen 
glädjas åt att hans svåraste motståndare dittills hade mördats”(Tallerud, 1994, sid 151). 
 
Ordvalet visar författarens syn på Gustav Vasa som en svekfull maktpolitiker, gentemot den 
mindre erfarne Nils Dacke. Kungen framställs som manipulerande, även om det dröjde innan 
”kungens förtal” mot Nils Dacke som ”tjuv och mördare” ledde till resultat. I stället blev det 
genom förhandlingar som kungen kunde vilseleda upprorsledaren och för Dacke var 
då ”framgångens tid var förbi”.  
 

Historia	-	Medeltid,	Vasatid,	Stormaktstid	(Lennartsson	et	al,	1996)	
Gustav Vasa anlitade ”vältränade tyska legoknektar för att besegra upprorsmännen”. Ordet 
”legoknekt” ges här en särskild förklaring som en knekt som är soldat till yrket och har tagit 
anställning i någon armé utanför hemlandet. Men när även hans legoknektar hade dödats, 
beslöt sig kungen för att ”sluta fred” med Nils Dacke. Men freden ”blev bara tillfällig” och 
”snart gjorde kungen ”ett nytt försök att besegra upprorsmännen”. Kungens knektar fann 
sedan Dacke och ”dödade honom”. För att ”avskräcka andra från att göra uppror” träddes 
Dackes huvud på en påle, som placerades i Kalmar. Några hundra av Dackes män skickades 
till Finland och fick aldrig återvända och ”bönderna i Småland tvingades betala dryga böter” 
(Lennartsson et al, 1996, sid 37). 
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Ordvalet är relativt neutralt i förhållande till Gustav Vasa, när det beskrivs hur han vände sina 
motgångar till seger. Men när kungen sedan visar sin makt som segrare blir ordvalet mer 
kritiskt. Tydligast gäller det hur Dackes huvud, i avskräckande syfte, träddes på en påle till 
allmänhetens beskådan. 
 

Eko	historia	2	(Lindh	&	Söderberg,	2001)	
Om Gustav Vasa förklaras att han måste ”vinna tid så att han kunde skaffa soldater och 
vapen”. Därför ”förhandlade han med Nils Dacke och fick igenom en vapenvila”, liksom 
skickade ”lugnande brev till bönderna där han låtsades förstå deras missnöje”. I andra 
landskap ”spred han lögner om Nils Dacke”. Efter en tids vapenvila ”ryckte kungens 
upprustade armé in i Småland och striderna blossade upp igen”. Smålandsbönderna hade 
tidigare haft ett övertag, ”men nu fick den ena socknen efter den andra ge upp”. Dacke flydde 
till Blekinge, men ”kungens män letade upp honom och sköt ihjäl honom” samt ”förde hans 
kropp till Kalmar, högg av huvudet och satte det på en påle utanför Kalmar stadsport”. Som 
orsak anges att ”människor skulle bli avskräckta” liksom att man ville ”riktigt skymfa och 
förnedra Nils Dacke”. Ordet ”skymfa” förklaras här särskilt med ”att vilja gör någon illa” och 
ordet ”förnedra” med att ”mobba, skämma ut”. Till läsaren riktas en särskilt uppmaning: ”Du 
ska också minnas att Nils Dacke är den första personen ur bondeståndet som blivit känd och 
omtalad i historien” (Lindh & Söderberg, 2001, sid 49). 
 
Ordvalet ger bilden av Gustav Vasa som en skicklig taktiker, men skrupelfri och grym. Till 
hans metoder hör att luras och sprida lögner, liksom att förnedra sina fiender. Bokens målande 
uttryckssätt om behandlingen av Nils Dackes huvud, liksom dess förklaring av ordet 
”skymfa” förstärker denna bild. Dacke framhålls däremot i positiva ordalag som unik genom 
sin härkomst ur bondeståndet. 
 

Koll	på	Vasatiden	(Lindström,	2006)	
Här uppges att ”alla bönder i Småland och på Öland och en del bönder i Östergötland och 
Västergötland var med i upproret”. Detta gjorde att ”Gustav Vasa blev orolig” och ”skaffade 
ännu fler soldater”, liksom skrev ”brev som lästes upp för folket runtom i landet”. I breven 
”påstod han saker som inte var sanna” som ”när bönderna till exempel vann en stor strid skrev 
Gustav i stället att det var hans kungliga soldater som vann striden”. Men sedan ”vid en strid 
fick Nils Dacke en kula genom båda låren!”. Därefter ”började det gå sämre för upproret” och 
Dacke ”sköts ihjäl”, varefter ”hans huvud sattes upp på en spetsig påle i Kalmar”. Någon 
förklaring anges inte, i stället får bokens läsare frågan: ”Varför tror du att man satte Nils 
Dackes huvud på en spetsig påle i Kalmar?” (Lindström, 2006, sid 19). 
 
Ordvalet ger bilden av Gustav Vasa som en lögnare som på ett falskt sätt vände fakta som inte 
passade honom till sin egen fördel. När kungen därefter segrar ska det våldsamma ordvalet 
visa på hans grymhet. Men efter att ha tagit del av detta uppmanas läsaren att dra sina egna 
slutsatser om varför Dackes huvud sattes upp på en påle. Den ledande frågan bidrar till att 
förstärka den negativa synen Gustav Vasa. 
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Boken	om	historia	2	(Andersson	&	Ivansson,	2008)	
Här beskrivs förloppet mycket kortfattat: När Gustav Vasa fick höra talas om Dacke skickade 
han en grupp soldater till Småland för att ”få stopp” på upproret. I början gick det väldigt bra 
för Dacke och hans män, ”men det slutade med att kungens soldater vann striderna och Nils 
Dacke sköts med två pilar i ryggen” (Andersson & Ivansson, 2008, sid 24). 
 
Ordvalet är här ganska otydligt, men blir avslutningsvis mycket konkret när läsaren får veta 
att Nils Dacke ”sköts med två pilar i ryggen”. 
 

Puls	Historia	(Körner	&	Lindberg,	2012)	
Dackefejden startade i Småland under ledning av Nils Dacke, som hade med sig ”tusentals 
arga bönder”. Det tog över ett år innan ”kungen och hans knektar hade slagit ner detta farliga 
uppror”, vars namn förklaras med att ”fejd betyder strid”. Slutet blev att ”Nils Dacke 
avrättades och hans huvud sattes upp på en påle utanför stadsporten i Kalmar”. ”Det var en 
varning: Så här går det för den som trotsar kungen”. Dackefejden blev ”det sista upproret mot 
Gustav Vasa” (Körner & Lindberg, 2012, sid 123). 
 
Ordvalet är relativt neutralt, med övervikt av negativ innebörd beträffande Gustav Vasa. Den 
gäller främst avrättningen av Nils Dacke och hur hans huvud sattes upp i avskräckande syfte. 
 

Utkik	Historia	4-6	(Ejenstam	&	Hansson,	2014)	
Gustav Vasa befann sig i ett underläge när Dackefejden inleddes. Kungen ”blev orolig”, 
eftersom han visste att hans armé var dåligt utrustad och ”måste vinna tid” för att hinna få 
fram bättre vapen till soldaterna. Kungen skickade därför ett brev där han förklarade att ”han 
förstod böndernas missnöje och att han skulle bättra sig och rätta sig efter deras önskningar”. 
Detta ledde till en kortvarig vapenvila mellan Dacke och Gustav Vasa, som kungen utnyttjade 
till att få ett övertag: ”Bara några månader senare ryckte kungens nyupprustade armé in i 
Småland och striderna började igen.” Upplösningen blev våldsam: ”Nils Dacke flydde till 
Blekinge som då tillhörde Danmark, men kungens män letade upp honom och sköt ihjäl 
honom. De förde hans kropp till Kalmar, högg av huvudet och satte det på en påle utanför 
Kalmar stadsport.” (Ejenstam & Hansson, 2014, sid 89). 
 
Ordvalet är kritiskt i förhållande till Gustav Vasa, som framställs som en hänsynslös taktiker. 
Hans påstående att ”han förstod böndernas missnöje” framstår som falskt och enbart beroende 
på att han ”måste vinna tid”. Efter vapenvilan kunde ”kungens nyupprustade armé” slå ner 
upproret. Det drastiska ordvalet beträffande Dackes död och uppvisningen av hans huvud vi-
sar sedan på kungens grymhet. 
 

Om	hur	Gustav	Vasas	eftermäle	påverkades	

Vår	historia	(Tallerud,	1994)	
Efter Dackefejden började kungen bli gammal och ”ville vara säker på att allt som han gjort för 
landet inte skulle förstöras efter hans död”. Därför genomdrev han att kungatronen skulle gå i 
arv i hans familj. ”Nu blev Sverige ett rike som ärvdes inom kungafamiljen. Så är det än idag.” 
 
Gustav Vasa ”styrde och ställde i sitt rike” och liknas i boken vid ”bonden på hans gård”. Hans 
så kallade jordeböcker, där syftet var att hålla reda på vilka som skulle betala skatter, beskrivs 
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som ”början till den noggranna folkbokföring som Sverige är berömt för idag”. Kungen rustade 
upp bergsbruket och järnframställningen, med syftet ”att ge landet, och sig själv, ännu mer 
inkomster”. Han ”skilde nämligen inte så noga på vad som var landets egendom och vad som 
var hans egen”. Genom detta blev han ”en av Europas rikaste kungar”. Men ”Gustav var också 
mån om sitt folk. Under hans regeringstid hade svenska folket det bättre än det tidigare någon-
sin hade haft.” Som sammanfattning konstateras att ”därför talar man ofta om ´landsfadern´ 
Gustav Vasa” (Tallerud, 1994, sid 152-153). 
 
Ordvalet i fråga om Gustav Vasas eftermäle påverkas till viss del av Dackefejden, men även 
annat spelar in. Flera av de faktorer som nämns som orsaker till upproret präglar dock bilden av 
kungen. Men här vänds dessa delvis till något positivt, såsom att kungen ”styrde och ställde i 
sitt rike” och liknas vid ”bonden på hans gård”. 
 
Framställningen ska också visa att Gustav Vasas och landets intressen stämde överens, även när 
han också gynnade sig själv. Kungen uppges ha varit ”mån om sitt folk” och svenska folket 
hade ”det bättre än det tidigare någonsin hade haft.” Gustav Vasa omnämns därför som ”lands-
fader”, dock utan att författaren själv tar uttrycklig ställning. 
	

Historia	-	Medeltid,	Vasatid,	Stormaktstid	(Lennartsson	et	al,	1996)	
Efter Dackefejden vill Gustav Vasa ”undvika nya uppror” och därför använde en stor del av 
kronans pengar till att bygga slott, som skulle skydda Sverige mot fiender och ”stärka kungens 
makt inom landet”. Som kungens eftermäle nämns också att han själv hade tagit en stor del av 
kyrkans gårdar och vid slutet av sin regeringstid, tillsammans med staten, var ägare till ”så 
mycket som en fjärdedel av gårdarna i landet”. Det betonas också att ”många fattiga dog av 
svält och sjukdomar” när de inte längre fick hjälp av kyrkan (Lennartsson et al, 1996, sid 38). 
 
Ordvalet om Gustav Vasas eftermäle har övervikt åt det kritiska hållet. Han lyckades 
visserligen ”undvika nya uppror”, men detta gjordes genom att ”stärka kungens makt”. Hans 
intresse av egen vinning ställs i stark kontrast mot de fattigas försämrade situation. 
	

Eko	historia	2	(Lindh	&	Söderberg,	2001)	
Dackefejden beskrivs här som ”ett uppror mot kungamakten”, men resultatet blev att kungen 
till sist lyckades ”krossa allt motstånd” och därmed ”satte han punkt för landskapens försök 
att ha kvar en viss frihet och självständighet”. Som en konsekvens ”vågade han på en riksdag i 
Västerås 1544 föreslå att Sverige skulle bli ett arvrike”. Detta ledde sedan till att ”i över 150 
år ärvde sedan släktingar till Gustav Vasa kungatronen”. 
 
Utan att själva direkt ta ställning hävdar bokens författare att ”än idag menar många att 
Gustav Vasa var en av de skickligaste regenterna i Sveriges historia”. Detta beskrivs delvis 
som resultat av hans egen historieskrivning: ”Gustav Vasa älskade att framstå som den store 
landsfadern, den man som enat Sverige till ett rike”. Som motvikt framhålls att ”Gustav Vasa 
styrde Sverige utan att be om råd av någon annan” och att ”han var ytterst misstänksam av 
sig”, liksom att ”han hade ett häftigt humör och kunde få hemska vredesutbrott” (Lindh & 
Söderberg, 2001, sid 50,52). 
 
Ordvalet kring Gustav Vasa blir här övervägande positivt. Kungen framställs som en segrare 
och en framåtsyftande maktpolitiker som gjorde Sverige till ett arvrike. I boken hävdas att 
många än idag ser Gustav Vasa som ”en av de skickligaste regenterna i Sveriges historia” – 
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vilka som åsyftas framgår dock inte. Författarna, som själva inte vill stå för värderingen, 
försöker uppväga denna genom att hänvisa till kungens egen självberömmande 
historieskrivning och de framhåller också hans negativa personliga egenskaper. 
	

Koll	på	Vasatiden	(Lindström,	2006)	
Frågan hur kungens eftermäle påverkades av Dackefejden behandlas inte på något 
uttömmande sätt. Det konstateras endast att ”Gustav hade lyckats slå ner upproret och kunde 
fortsätta att styra landet”. Det nämns också ”efter upproret straffades smålänningarna hårt av 
kungens soldater”, där ”många torterades och dödades”. Likaså ”hela Nils Dackes familj 
dödades” och ”hans tioårige son sattes i en fängelsehåla av kungen där han sedan dog” 
(Lindström, 2006 sid 19). 
 
Ordvalet är starkt kritiskt mot Gustav Vasa, när det gäller beskrivningarna av hans 
hämndlystnad och grymhet. För mellanstadieelever kan det uppstå en stark identifikation med 
Nils Dackes tioårige son som ”sattes i en fängelsehåla där han sedan dog”. För läsaren spelar 
det nog då mindre roll att kungen ”kunde fortsätta att styra landet”, vilket annars kan låta 
positivt. 
	

Boken	om	historia	2	(Andersson	&	Ivansson,	2008)	
Som en kommentar till Dackefejden förklaras i boken att ”efter Dackeupproret blev det fred i 
Sverige”. Många människor var visserligen ”upprörda över Gustav Vasas grymhet”. Men 
själv menade han att ”han var tvungen att vara så hård för att Sverige skulle bli ett starkt och 
enat rike”. 
 
Under rubriken ”Grym kung men snäll pappa” beskrivs sedan Gustav Vasa som ”en sträng 
chef” och som ”hård mot sina fiender”. Denna bedömning kan kopplas till, bland annat, 
Dackefejden. Samtidigt ges också en mer försonande bild: ”Men det verkar som att han var en 
omtänksam pappa” som i sina brev till drottningen ”visade stor omsorg om sina barn”. Om 
Gustav Vasas karaktär i övrigt nämns att ”de sista åren sägs han ha varit vresig och trött” 
(Andersson & Ivansson, 2008, sid 24,33). 
 
Ordvalet innebär att slutomdömet om kungen blir övervägande positivt. ”Fred i Sverige” 
ställs mot ”Gustav Vasas grymhet”, samtidigt som han i texten ges möjlighet att försvara sitt 
agerande och sätta in det i ett bredare perspektiv. Kungen tilldelas samtidigt moderna per-
sonliga egenskaper som att han verkar ha varit ”en omtänksam pappa”, även om han mot 
slutet sägs ha varit ”vresig och trött”, något som författarna inte själva ställer sig bakom. 
 

Puls	Historia	(Körner	&	Lindberg,	2012)	
”Var Gustav Vasa en bra kung?”, är bokens fråga. Svaret inleds, med att ”Gustav Vasa var 
envis, misstänksam och sträng”, vilket bland annat syftar på Dackefejden. ”Allt som köptes och 
såldes på olika håll i landet höll han reda på genom sina fogdar. Kungen kontrollerade noga att 
alla skatter kom in.” Samtidigt framhålls att ”det finns både plus och minus för Gustav Vasa, 
men slutsumman kanske ändå blir plus”. Skälet är att ”under hans tid föddes ett nytt, 
självständigt Sverige, och därför kallas Gustav Vasa ibland för ´landsfader´”. Till kungens 
viktiga insatser hör då - enligt vad som uppges vara hans egen uppfattning - att ”han hade 
skapat fred och ordning i riket”. Därutöver hade han sett till att ”försvaret var starkt” och att 
”kyrkans rikedomar hade fyllt på den svenska statskassan” (Körner & Lindberg, 2012, sid 123). 



20/29	
	

 
Ordvalet ger övervikt för det positiva hos Gustav Vasa, med uttrycket ”slutsumman kanske 
ändå blir plus”. På den positiva sidan finns att kungen hade ”skapat fred och ordning i riket”, 
liksom att det under hans tid ”föddes ett nytt, självständigt Sverige”. Författaren förklarar, utan 
att själv ta uttrycklig ställning att ”därför kallas Gustav Vasa ibland för ´landsfader´”. Negativt 
är däremot när kungen karaktäriseras som ”envis, misstänksam och sträng”. Man kan också 
utläsa ett starkt kontrollbehov: allt ”höll han reda på” och han ”kontrollerade noga” att alla 
skatter kom in. 
 

Utkik	Historia	4-6	(	Ejenstam	&	Hansson,	2014)	
I denna bok beskrivs nedkämpandet av upproret som en avgörande seger för Gustav Vasa. Han 
hade ”för all framtid lyckats besegra alla som fortfarande drömde om att landskapen skulle vara 
självständiga”. Dackefejden blev ”det sista landskapsupproret” och med detta ”dog också 
drömmen om Småland och andra landskap om att få behålla sin frihet. Samtidigt framhålls att 
”Gustav Vasa styrde Sverige utan att be om råd av någon annan” och att ”han var väldigt 
misstänksam och litade inte på att någon annan än han själv kunde ta bra beslut”. Läsaren får 
också veta att ”kungen hade ett häftigt humör” och ”fick rykte om sig att vara arg och sur”. 
 
En mer positiv bild av Gustav Vasa ges genom att bokens författare hänvisar till andras 
uppfattningar: ”Än idag menar många att Gustav Vasa var en av de skickligaste regenterna i vår 
historia”. Man går även in på hans egen förmodade uppfattning: ”Gustav Vasa älskade att spela 
rollen som den store landsfadern och han var fullständigt övertygad om, att utan honom hade 
det inte varit lika bra i Sverige”. Allmänhetens påstådda syn återges också: ”Folket tyckte 
mycket om att höra Gustav Vasa tala. Han kunde verkligen konsten att få människor att lyssna” 
(Ejenstam & Hansson, 2014, sid 90-91). 
 
Ordvalet när det gäller Gustav Vasas eftermäle kan här uppfattas som övervägande positivt. 
Författarna använder visserligen negativa uttryck när det gäller hans personliga egenskaper som 
”misstänksam” med ”häftigt humör” och ”arg och sur”, liksom att han inte tog råd av eller litade 
på någon annan. 
 
Men Gustav Vasas politiska roll beskrivs på ett gynnsamt sätt, framför allt som segraren som på 
ett varaktigt sätt lyckades ta ifrån de svenska landskapen deras självbestämmande. Även om 
bokens författare lutar sig mot andra bedömare, vidarebefordrar de bilden av ”en av de 
skickligaste regenterna i vår historia”. Ordet ”landsfader” används också, men med hänvisning 
till hur kungen själv ville uppfattas. 
	

Innehållsanalys:	
I de sju undersökta läroböckerna finns ett antal betydelsebärande uttryck som anger hur deras 
författare vill karaktärisera Gustav Vasas roll i Dackefejden. Det rör det sig om ord eller 
kombinationer av ord som återkommer från bok till bok. Här är min avsikt att omforma de 
viktigaste av dem till kodord och med hjälp av ett kodschema mäta hur ofta de förekommer. 
Detta kan visa hur språket har använts för att understryka centrala förhållanden och situationer. 
 
Innehållsanalysen utgör ett komplement till den tidigare redovisade analysen av ordval. Också 
här gör jag analysen genom en uppdelning av upproret i tre faser.  
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Gustav	Vasas	ansvar	för	att	Dackefejden	inleddes	
	
Urvalet av kodord utgår här från böndernas kritiska uppfattning om Gustav Vasa, såsom det 
kommer till uttryck i läroböckerna när dessa ska förklara orsakerna till Dackefejden och 
kungens ansvar för att upproret bröt ut. De frekventa ord eller uttryckssätt som har valts ut i 
respektive lärobok presenteras i tabell 2. 
	
Tabell 2. Kodord som använts för att förklara Dackefejden  
	
*=	X	i	kolumnen	innebär	att	ordet	nämns	i	läromedlet.	
Lärobok à  
Kodord 

Vår 
Historia 
1994 

Historia – 
Medeltid, 
Vasatid, 
Stormaktstid 
1996 

Eko 
Historia 2 
2001 
 

Koll på 
Vasatiden 
2006 

Boken om 
Historia 2 
2008 

Puls 
Historia 
2012 

Utkik 
Historia 
4-6 
2014 

Missnöje     X   X   X 
Arga/rasande   X   X   X   
Plundrade kyrkor X X X     X   
Lade sig i/bestämde 
över 

        X   X 

Driva in skatter X X   X X   X 
Handel med 
Danmark 

X   X         

	
Som framgår av kodschemat talar läroböckerna i tre fall av sju om ”missnöjet”, främst i södra 
Småland. Men i så gott som alla andra läroböcker beskrivs bönderna som ”arga” eller ”rasan-
de”. Samstämmighet råder därmed om att det fanns en stark folklig kritik som motiverade 
upproret mot Gustav Vasa. 
 
De konkreta orsakerna är dock inte lika entydiga. En viss övervikt finns för läroböcker som 
nämner att Gustav Vasa ”plundrade kyrkor”, vilket är en anklagelse med språklig sprängkraft. 
Men i ännu något fler läroböcker talas om hur kungens fogdar ”drev in skatter”, vilket i nutid 
inte låter så allvarligt - men under Gustav Vasas tid ofta gjordes med brutala metoder. Kritik, 
men inte i lika många läroböcker, finns också mot att kungen ”lade sig i för mycket”, liksom 
mot hans förbud mot gränshandel med Danmark. 
 
Böndernas kamp för bestämmanderätt betonas i flera av läroböckerna, men med olika ordval 
som inte heller kan fångas upp i kodschemat. Förutom att kungen ”lade sig i” för mycket” 
vilket ingår i kodschemat, ”retade sig bönderna ”på att kungen och hans fogdar började 
bestämma hur de skulle sköta jordbruket, jakten och handeln (Körner & Lindberg, 2012, sid 
122). Bönderna ville försvara sig mot en kung som försökte ”bestämma över dem” (Ejenstam 
& Hansson, 2014, sid 89). 
	
Kungens	agerande	medan	upproret	pågick	
Kodorden gäller här vad som hände vid Nils Dackes död. Skälet är att denna händelse 
behandlas utförligt i samtliga undersökta läroböcker, liksom att språket i detta fall är ovanligt 
uttrycksfullt, för att inte säga blodigt. Det handlar om både om dödssättet och vad som hände 
med Dackes kropp.  
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De kodord respektive lärobok använt för att redogöra kungens agerande presenteras i tabell 3. 
 
Tabell 3. Kodord som använts för att redogöra för kungens agerande 
 
*= X i kolumnen innebär att ordet nämns i läromedlet. 
Lärobok à  
Kodord om 
Dackes död 

Vår 
Historia 
1994 
 

Historia – 
Medeltid, 
Vasatid, 
Stormaktstid 
1996 

Eko 
Historia 2 
2001 

Koll på 
Vasatiden 
2006 

Boken om 
Historia 2 
2008 

Puls 
Historia 
2012 

Utkik 
Historia 
4-6 
2014 

Dödades   X           
Mördades X             
Avrättades           X   
Sköts     X X X   X 
Påle X X X X X X X 
	
Olika uttryckssätt kring Nils Dackes död förekommer. Det vanligaste ordvalet är att han 
”sköts”, men i några läroböcker hävdas att han ”mördades”, ”avrättades” eller ”dödades”, vil-
ket kastar skulden direkt på Gustav Vasa och hans medarbetare. 
 
Samtliga läroböcker har dock beskrivningar av hur Nils Dackes döda kropp fördes till Kalmar 
och hur hans huvud sattes upp på en påle, ofta med en dåtida teckning som ska visa hur detta 
såg ut. ”Påle” blir därför ett viktigt kodord för Dackes nederlag och Gustav Vasas obestridliga 
seger. Beskrivningar av Nils Dackes död tycks ha en särskild kraft, eftersom de finns - mer 
eller mindre detaljerat - i alla de undersökta läroböckerna. I flertalet av dem finns då också en 
teckning som visar Dackes avhuggna huvud. 
 
Hur	Gustav	Vasas	eftermäle	påverkades	
Alla läroböckerna ger en karaktäristik av Gustav Vasa såsom han bedöms efter Dackefejden. I 
flera fall blir det också en summering av hans sätt att utöva kungamakten, där det i hög grad 
handlar om kungens personliga egenskaper. Dessa beskrivningar av honom fungerar här 
som kodord, vilka presenteras i tabell 4. 
	
Tabell 4. Kodord för beskrivningar av kungen  
 
*= X i kolumnen innebär att ordet nämns i läromedlet. 
Lärobok à  
Kodord 
  

Vår 
Historia 
1994 

Historia- 
Medeltid, 
Vasatid, 
Stormaktstid 
1996 

Eko 
Historia 2 
2001 

Koll på 
Vasatiden 
2006 

Boken om 
historia  
2008 

Puls 
Historia 
2012 

Utkik 
Historia 4-6 
2014 
  

Landsfader X   X     X X 
Skicklig     X       X 
Bestämd/envis         X     
Gott minne           X   
Kontrollbehov X     X X     
Misstänksam     X X   X X 
Sträng           X   
Grym         X     
Hård X X     X X   
Häftigt humör X   X X X   X 
		
I fyra av de sju läroböckerna benämns Gustav Vasa som ”landsfader”, även om det som regel 
görs med hänvisning till andras uppfattningar. Det återspeglar ändå en bild av kungen som 
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grundaren av Sverige som nationalstat, bland annat till följd av hans seger i Dackefejden. I två 
böcker kallas han också ”skicklig”. 
 
Men annars dominerar de negativa omdömena såsom att han hade ett ”häftigt humör” och var 
”hård” och ”misstänksam”. Kungens ”kontrollbehov” framhålls också i två av böckerna. 
Andra kodord som förekommer är att han var ”sträng”, ”grym”, ”bestämd” eller ”envis”, 
liksom att han hade ”gott minne”. 
 
Beskrivningarna kan verka motsägelsefulla, men beror delvis på att kungen förenade olika 
egenskaper som behövdes för att på 1500-talet vara en framgångsrik regent. Han hade många 
fiender och därför var det ändamålsenligt för honom att vara misstänksam och visa 
kontrollbehov, även att vara hård. Ryktet om hans häftiga humör kunde vara till nytta för att 
sätta sig i respekt. 
 
Dackefejden blev ändå för Gustav Vasa en avgörande händelse, så tillvida att han därefter 
lyckades få ett sådant grepp om landet att upproren tog slut. Detta har sedan haft väsentlig 
betydelse för Sveriges utveckling, fram till våra dagar. Uttrycket ”landsfader” kan därför ses 
som en sentida värdering, där kungen bedöms utifrån det arv som han lämnade efter sig och 
hur detta sedan förvaltades av hans efterföljare. 
	
Diskussion	
Min undersökning handlar om hur Gustav Vasas roll i Dackefejden speglas genom språket i 
läroböcker i historia för mellanstadiet, utgivna från 1994 till 2014. Detta har jag undersökt 
med hjälp av analys av ordval, kompletterad med innehållsanalys. 
 
Beskrivningar av Gustav Vasa och hans roll i Dackefejden finns i samtliga undersökta 
läroböcker. Ordvalet kring detta är i många fall sådant att läsaren, även på begränsat utrymme, 
ges en relativt tydlig karaktäristik av kungen. Samtidigt framgår det klart att flera av läro-
böckerna börjar från en betydligt mer kritisk hållning än vad som blir deras samlade omdöme 
om Gustav Vasa sedan upproret hade slagits ner. 
 
Om man följer den uppdelning i Dackefejdens tre skeden som jag har tillämpat i under-
sökningen, råder stor samstämmighet mellan läroböckerna när gäller Gustav Vasas ansvar för 
att upproret inleddes. I läroböckerna är ordvalet om kungen genomgående kritiskt, medan 
böndernas missnöje framställs som förståeligt och motiverat. Det är endast är i en av läro-
böckerna (Ejenstam & Hansson, 2014) som båda sidor kan sägas ha fått komma till tals. 
 
Vad gäller Gustav Vasas agerande medan upproret pågick visar läroböckerna en större sprid-
ning, vilket kan avläsas i deras ordval om kungen. I några böcker beskrivs hur han ”spred 
lögner” eller ”påstod saker som inte var sanna”, medan andra förbigår detta eller uttrycker sig 
mer neutralt eller förmildrande. Däremot visar läroböckerna stora likheter i att alla, på mer 
eller mindre målande sätt, skildrar Nils Dackes död och flera visar även i bild hur kungen lät 
sätta upp upprorsledarens huvud på en påle. 
 
Beträffande hur Gustav Vasas eftermäle påverkades av Dackefejden är skillnaden mellan 
läroböckerna ännu tydligare.  Det finns både de som skiftar inställning och i ordvalet ger en 
övervägande positiv beskrivning av kungen, liksom andra som håller fast vid en negativ 
hållning. Flera av böckerna försöker dock ge en balanserad karaktäristik där olika sidor hos 
Gustav Vasa kommer fram.  Det blir dock ofta något ansträngt vilket framgår när 
läroböckerna helst hänvisar till andras positiva omdömen, till exempel vid användning av 
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ordet ”landsfader”. Ett exempel på detta är också hur Lindh & Söderberg, 2001, förklarar att 
”än idag menar många att Gustav Vasa var en av de skickligaste regenterna i Sveriges histo-
ria” (Lindh & Söderberg, 2001). Vilka bedömare som författarna hänvisar till framgår inte. 
Men i hög grad blir det ändå fråga om segrarens historia, med en blick framåt på den följande 
utvecklingen ända fram till dagens Sverige. 
 
Innehållsanalysen, där jag har kodat betydelsebärande ord och uttryck och sedan kunnat mäta 
deras förekomst, ger en likartad bild som analysen av ordval. När det gäller Gustav Vasas 
ansvar för att Dackefejden inleddes är ord som ”missnöje” och ”arga” eller ”rasande” vanligt 
förekommande om bönderna och ”plundra” om kungen. Angående kungens agerande medan 
upproret pågick handlar främst om hur Nils Dacke ”sköts” och hans huvud sattes upp på en 
”påle”. I fråga om hur Gustav Vasas eftermäle påverkades använder mer än hälften av läro-
böckerna ordet ”landsfader”, men samtidigt talas det om kungen var ”hård”, ”misstänksam” 
och hade ”häftigt humör”. 
 
Uppsatsens frågeställningar om hur Gustav Vasas roll i Dackefejden karaktäriseras genom 
läroböckernas ordval och vilka betydelsebärande uttryck som då används kan därmed ges 
svar, som här följer. 
 
Läroböckerna visar några genomgående mönster, såsom att uttrycka sig kritiskt om kungen 
under upprorets inledande skede och då ta tydligt parti för bönderna.  Gemensamt är sedan 
hur alla ger en ingående beskrivning av Nils Dackes död, även om detaljerna skiljer sig åt, 
och hur hans kropp sedan sattes upp i avskräckande syfte. I dessa avseenden skiljer sig alla de 
undersökta läroböckerna från en äldre tids historieskrivning som hyllade Gustav Vasa. 
 
De olikheter som samtidigt finns mellan de undersökta läroböckerna visar dock att synsätten 
på Gustav Vasa också skiljer sig. Det blir tydligast i fråga om Gustav Vasas eftermäle, då 
Dackefejden ska vägas ihop med en rad andra faktorer som påverkar den samlade 
bedömningen. Men även när det gäller detta uppror, sett i ett bredare sammanhang, framförs 
värderingar som talar till kungens fördel. En sådan är att Gustav Vasa kort efter Dackefejden 
drev igenom att Sverige skulle bli ”ett rike som ärvdes inom kungafamiljen. Så är det än idag” 
(Tallerud, 1994). I senare utgivna läroböcker förklaras att det ”efter Dackeupproret blev fred i 
Sverige” (Andersson & Ivansson, 2008) och att kungen, enligt egen uppfattning, hade ”skapat 
fred och ordning i riket” (Körner & Lindberg, 2012). 
 
Läroböckernas ordval har också genomgått en tydlig förändring från 1990-talet till 2000-talet. 
Av Tallerud (1994), används ett uttrycksfullt språk som att ”Gustav Vasa styrde och ställde i 
sitt rike som bonden på sin gård”. Nils Dacke kallas av kungen för ”tjuven och mördaren”. 
Det talas om ”upprorsledarens stora misstag” och om ”kungens förtal”. Även hos Lennartsson 
et al. (1996), finns inslag av dramatiskt berättande om att ”bönderna var rasande över de höga 
skatterna, de närgångna fogdarna och plundringen av kyrkorna” och att ”Nils Dacke och hans 
män dödade fogdar, adelsmän och många av de knektar som Gustav Vasa skickade till 
Småland för att få slut på upproret”. 
 
Senare tids läroböcker kan uppfattas som mer återhållsamma, vilket också präglar ordvalet. 
Detta blir mer försiktigt och har oftare hänvisningar till andras åsikter, i stället för att 
författaren ger uttryck för en egen uppfattning. För att åstadkomma balans och samtidigt 
fånga in moderna synsätt går författarna ibland så långt som i Andersson & Ivansson (2008), 
där Gustav Vasas hårdförhet slätas över med att han beskrivs som ”en omtänksam 
pappa”. Ejenstam & Hansson (2014), hävdar att ”folket tyckte mycket om att höra Gustav 
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Vasa tala”, trots att ganska få torde ha haft faktisk möjlighet till detta och folkets uppfattning i 
efterhand knappast kan fastställas. 

Läroböckernas	berättelse	
Berättelserna kring Gustav Vasas roll i Dackefejden kan se olika ut, beroende på läroböcker-
nas språkliga framställning. För att mer ingående diskutera denna frågeställning i under-
sökningen finns dock anledning att kortfattat gå tillbaka till uppsatsens redogörelse för teo-
retiska utgångspunkter och tidigare forskning. En viktig fråga är då hur det historiska be-
rättandet är uppbyggt: ”vilken historia som förmedlas, hur denna förmedlas samt av vem och 
till vem eller för vem” (Karlsson, 2004, sid 33-34). Det gäller hur den historiedidaktiska kom-
munikationskedjan fungerar mellan avsändare, förmedlare och mottagare av historia. 
 
Vidare gäller att den historiska berättelsen behöver drivas av konkretion, kontinuitet och 
kontext (Rüsen, 2004, sid 103). Konkretion syftar på att historien bör ligga nära och beröra 
människors egna upplevelser och erfarenheter. Kontinuitet ger garanti för att tempusformerna 
då, nu och sedan behandlas i ett sammanhang. Kontext står för en orientering i tid som kräver 
att människor kan relatera till ett större sammanhang. 
 
Dessutom krävs att berättelsens narrativa uppbyggnad är sådan att budskapet fångar intresse. 
Det behövs då dramatisk struktur eller intrig som kan indelas i fem stadier: introduktion, 
stegrande handling/komplikation, klimax/konflikt, upplösning samt konklusion/sensmoral 
(Danielsson Malmros, 2012, sid 65). 
 
Berättelseformen kan också ses utifrån begreppen stil, kognem och förklaringar (Selander, 
1988, sid 28). Stil gäller framställningssättet, alltså hur berättelsen framförs. Kognem gäller 
sakuppgifter av betydelse, såsom tid och plats. Förklaringar är vad som därutöver behövs för 
dessa kognem ska ge ett sammanhang. 
 
Därutöver kan de undersökta läroböckerna ställas mot indelningen av den svenska 
historieundervisningen i olika epoker, med avseende bland annat på berättandet, som görs av 
Ammert (Ammert, 2008).  Där karaktäriseras 1990- och 2000-talen, vilket är den period då 
dessa läroböcker har getts ut, som ”tradition och böljande mångfald”. Ett framställningssätt 
under denna period är vad Ammert benämner som ”snapshots och fiktiva berättelser”, vilket 
ska vara situationsbeskrivningar där det förekommer påhittade personer som ska representera 
den breda allmänheten. 
 
Med hjälp av undersökningen, tillsammans med teori och tidigare forskning, kan då uppsat-
sens frågeställning om hur berättelsen kring Gustav Vasas roll i Dackefejden påverkas av 
läroböckernas språkliga framställning besvaras. 
 
Det kan då konstateras att det i alla undersökta läroböckerna finns en historiedidaktisk 
kommunikationskedja, så tillvida att avsändaren - bokens författare - tycks vara angelägen att 
förmedlingen - genom boken - ska vara sådan att mottagarna, det vill säga mellanstadiets 
elever, kan tillgodogöra sig innehållet. Det skiljer sig dock en hel del mellan böckerna hur 
utförligt de går in på ämnet om Gustav Vasas roll i Dackefejden. Omfattningen varierar 
mellan fem sidor (Tallerud, 1994) och en sida (Körner & Lindberg, 2012) och det råder också 
olikheter mellan de undersökta böckerna när det gäller djupet i skildringen. 
 
När det gäller krav på konkretion, kontinuitet och kontext erbjuder Gustav Vasas roll i Dacke-
fejden ett tacksamt material, vilket i olika utsträckning utnyttjas i de undersökta läroböckerna. 
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Mest konkreta är läroböckerna när det gäller Nils Dackes död och hur hans huvud sattes på en 
påle, men inte lika konkreta när det gäller kungens hårda behandling av bönderna före upp-
roret eller om vad som hände efter Dackefejdens slut. Mer tydligt blir det när berättelsen sker 
i fiktiv form, såsom när en bonde får säga att ”kungen bara tar ut mer och mer skatt av oss” 
och att ”jag fick böter för att jag högg ner en ek på min egen mark” (Lindh & Söderberg, 
2001, sid 48). Konkret på ett för skolelever på mellanstadiet ganska skrämmande sätt är också 
beskrivningen av hur Nils Dackes ”tioårige son sattes i en fängelsehåla av kungen där han 
sedan dog” (Lindström, 2006). 
 
Kontinuiteten gäller att skapa ett levande tidsförlopp där händelserna knyts samman fram till 
läsarens egen tid. Detta visar sig ofta svårt att förena med en skildring där aktörerna, såsom 
här Gustav Vasa, får bedömas utifrån sin tids förutsättningar. De nyaste läroböckerna 
anlägger ett strukturellt perspektiv och anger att under Gustav Vasas tid ”föddes ett nytt och 
självständigt Sverige” (Körner & Lindberg, 2012) eller ser Dackefejden som landskapens 
sista strid mot centralmakten (Ejenstam & Hansson, 2014). Men abstrakta resonemang av det 
slaget kan vara svåra för elever på mellanstadiet att uppfatta. 
 
Kontexten, som ska sätta in de historiska händelserna i ett större sammanhang, kan åstad-
kommas på olika sätt. Ett av dem är att skapa en engagerande berättelse som till sin natur är 
ganska subjektiv och delvis uttryckt med metaforer (Tallerud, 1994), ett annat är att beskriva 
utförligt på ett faktaorienterat och distanserat sätt (Ejenstam & Hansson, 2014). Båda for-
merna skiljer sig starkt från varandra, men gemensamt är ändå att de skapar en kontext som 
däremot saknas i flera andra av de undersökta läroböckerna. I dessa behandlas de historiska 
uppgifterna mer lösryckt och utan att relateras till ett sammanhang. 
 
Den narrativa uppbyggnaden skiljer sig också mellan de undersökta läroböckerna. Gustav 
Vasas roll i Dackefejden borde visserligen erbjuda den dramatiska struktur eller intrig i flera 
led som kan utgöra grunden för en spännande berättelse. Detta utnyttjas relativt väl i några av 
böckerna (Tallerud, 1994, Lindh & Söderberg, 2001 och Ejenstam & Hansson, 2014), medan 
flera andra missar den möjligheten och endast ger en kortfattad redogörelse. Det kan bero på 
att Dackefejden inte har någon självklar hjälte och att berättelsen kräver ett större utrymme än 
vad en del av läroböckerna erbjuder. 
 
Stil, kognem och förklaringar utgör också viktiga beståndsdelar i läroböckernas berättelse. 
Kognem, tillsammans med förklaringar, är väsentliga för att skapa sammanhang när det gäller 
tid och plats. I alla utom en (Andersson & Ivansson, 2008) av de undersökta läroböckerna 
anges att Dackefejden inleddes år 1542 och i flera av dem att upproret avslutades under 1543. 
Tid och plats blir ännu tydligare när det nämns att ”sommaren 1542 startade ett uppror i 
Småland” (Körner & Lindberg, 2012). I fråga om Dackefejden nämns Småland i samtliga 
undersökta läroböcker, i några fall med preciseringen södra Småland. I alla läroböcker 
framhålls även Kalmar som platsen dit Nils Dackes kropp flyttades efter hans död och där 
hans avhuggna huvud sattes upp på en påle. I flera böcker framhålls även att upproret spred 
sig till Östergötland och Västergötland, liksom att. Blekinge - som vid den tiden tillhörde 
Danmark - utgjorde marknad för de småländska böndernas försäljning av hästar och oxar. 
 
Dessa årtal och platser kan fungera som referenspunkter och därmed bidra till att läsaren blir 
mer orienterade i tid och rum. För att detta ska fungera krävs dock att mellanstadieelever har 
en bestämd tidsuppfattning, liksom att de är förtrogna med Sveriges geografi. 
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När det gäller stil finns som nämns en påtaglig skillnad mellan en lärobok från 1990-talet som 
Tallerud, 1994, där berättelsen framförs medryckande och med omfattande bruk av metaforer, 
och 2000-talets mer konkreta och faktaorienterade texter såsom i Ejenstam & Hansson, (2014). 
Dessa skillnader i berättelseform och språkliga uttryckssätt ansluter nära till den indelning som 
görs av Ammert (2008, sid 107) mellan olika epoker i den svenska historieundervisningen. 
 
Bland de undersökta läroböckerna går det också att hitta visst stöd för denna indelning, 
framför allt finns en rad exempel från 2000-talet på ”snapshots och fiktiva berättelser” 
(Ammert, 2008). Dessa kan ha formen av faktarutor som på ett levande sätt återger brev från 
Gustav Vasa eller beskriver hans sätt att regera. Det är också vanligt att repliker från påhittade 
personer sätts in i texten för att allmogen ska få komma till tals. 
 
Undersökningen i denna uppsats ger dock inget klart stöd för att skillnaden mellan läroböcker 
i historia för mellanstadiet från de senaste två decennierna skulle bero på vid vilken tidpunkt 
som böcker har publicerats. Det går visserligen att peka på stora olikheter från början av 
perioden (Tallerud, 1994) och dess slut (Ejenstam & Hansson, 2014). Men det finns andra 
läroböcker från perioden däremellan som håller kvar vid invanda föreställningar och tidigare 
sätt, vilket tyder på att en äldre tids historielärobokstradition fortlever. En anledning kan vara 
att äldre läroböcker får utgöra grunden när nya läroböcker produceras. 
 
Som Ammert (Ammert, 2008) beskriver är läromedelsförlagen och deras författare delvis 
beroende av kommersiella krav. Samtidigt finns krav på läroböckerna som ställs utifrån bland 
annat läroplaner och kursplaner. Där har det inträffat förändringar under perioden från 1994 
till 2014, då de undersökta läroböckerna har getts ut. En ny läroplan, LPO 94, fastställdes 
1994 och denna efterföljdes 2011 av LGR 11. I fråga om kursplaner i, bland annat, historia 
har nya sådana kommit 1996, 2000 och 2011. 
 
De två senast utgivna läroböckerna i undersökningen, (Körner & Lindberg, 2012) och 
(Ejenstam & Hansson, 2014), är publicerade sedan den senaste läroplanens och kursplanens 
tillkomst. Båda dessa böcker är också utformade på ett sätt som mer än tidigare utgivna 
böcker svarar mot nu gällande krav. 
 
Sammanfattningsvis kan jag konstatera att berättelsen kring Gustav Vasas roll i Dackefejden 
påverkas av läroböckernas språkliga framställning, liksom att det finns stor spridning i de sätt 
som detta sker. Förändringen i dessa avseenden har också varit påtaglig under den period, 
1994-2014, som uppsatsens undersökning omfattar. 

Slutsats	
Min undersökning och analys av läroböcker i historia för mellanstadiet som här har presenterats 
visar på den språkliga framställningens betydelse. Detta kommer fram genom ordval och 
betydelsebärande uttryck, liksom genom berättelsens utformning. Det finns en nära koppling 
mellan språket och det innehållsmässiga budskap som läroböckerna förmedlar. 
 
Detta förhållande behöver, enligt min uppfattning, uppmärksammas vid valet av läroböcker. 
Undersökningen visar att de senaste två decenniernas läroböcker i historia för mellanstadiet 
håller skiftande kvalitet. En annan iakttagelse är att uttryckssätt ändrar sig relativt snabbt, också 
under en period på endast 20 år. Det gäller både texternas uppbyggnad och berättelseform, 
liksom de historiska perspektiv som förmedlas. Min slutsats är därför att valet av läroböcker i 
historia regelbundet bör tas upp till omprövning. 
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