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Abstract: 
Syftet med denna studie är att granska tre olika läroböcker inom historieämnet för 

årskurs 4–6 där alla anser sig följa styrdokumentet Lgr11 (Skolverket, 2019). I 

denna studie analyseras de olika läroböckerna inom ett och samma område, analysen 

sker genom en översiktsanalys och en djupanalys. Översiktsanalysen görs på 

området ”Att leva på medeltiden” och djupanalysen på delkapitlena om bönderna. 

Detta för att kunna göra en djupgranskning av: vilka begrepp som används, hur 

texterna är skrivna, hur området framställs samt vilka och hur mycket bilder som 

används. Metoden som används är inspirerad av kritisk diskursanalys, 

brukstextanalys och interaktionen mellan bild och text. I resultatdelen ställs de olika 

läromedlen mot varandra och mot det centrala innehållet i ämnesområdet inom 

historia som det är framställt i Lgr11. Slutsatsen är att de granskade läroböckerna 

har lite olika fokusområden men att två av de tre läroböckerna är mer lika än den 

tredje rent textuellt. Två av böckerna har ett liknande upplägg med text och bild, den 

tredje har mer text men mindre bilder men också frågeställningar och mer 

kopplingar mellan dåtid och nutid. Sammantaget så uppfyller läroboken med mer 

text fler punkter både i det centrala innehållet och historiedidaktiskt. Således kan 

denna studie vara både intressant och behjälplig vid val av läroböcker i 

mellanstadieskolor. 
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1. Inledning 
Idag används både digitala och analoga läroböcker inom skolan och min erfarenhet 

är att de anses som en viktig del i elevernas inlärning. Det som jag har upptäckt 

under mina verksamhetsförlagda utbildningar men också då jag arbetat som vikarie 

i olika skolor och klasser är att det finns en mängd olika läroböcker för samma ämne. 
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Att det finns olika läromedel inom samma område kan vara positivt då man vill 

variera lektionerna eller att man upptäcker att det saknas något i en bok som finns i 

någon annan. Denna upptäckt gjorde jag då jag skulle planera en lektion i historia 

för årskurs 4–6 och tittade i två olika läroböcker. I dessa två böcker märkte jag stora 

skillnader, exempelvis antalet ord per sida, typsnitt, mängden bilder, textens 

strukturella utformning, textens karaktär och begrepp. Det som jag fastnade vid som 

var exakt lika i båda böckerna var att de hänvisar till Lgr11 (Skolverket, 2019) och 

att de följer rådande läroplan och styrdokument. Denna upptäckt gjorde mig nyfiken 

och fundersam över hur två böcker med så olika karaktär, utformning och innehåll 

kan följa läroplanen. Det är den upptäckten och min nyfikenhet som ligger till grund 

för den här uppsatsen. Idén är att genom detta arbete kunna hjälpa andra lärare med 

att kritiskt granska läroböcker med hjälp av det underlag och analysverktyg som 

presenteras här. Fler aspekter och infallsvinklar kan hjälpa läraren att hitta och 

använda läromedel på ett mer effektivt sätt.  

I denna uppsats analyseras tre vanligt förekommande läroböcker i ämnet historia 

för årskurs 4–6 med fokus på kapitlet ”Att leva på medeltiden” och delkapitlet 

”Bönderna”. Böckerna är: ”Puls Historia” (Körner & Lindberg, 2012), ”Utkik 

Historia 4–6” (Johanstiden & Uppström, 2014) och ”Upptäck Historia” (Ljunggren, 

2015). Att jag valde detta delområde beror på att det skiljer sig väldigt i antalet sidor, 

från 9 till cirka 50 sidor. Hur kan boken med bara 9 sidor ta upp samma som den på 

50 sidor och klara av kraven för styrdokumenten vilket de hävdar? Eller är det 

kanske så att böckerna med mycket text tar upp saker som inte behövs? 

Nyfikenheten som har skapats av dessa skillnader kommer att stillas i resultatdelen 

där syfte och frågeställning får sina svar.  

  

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att granska och analysera innehåll och utformning av 

tre läromedel i historia för årskurs 4–6, i relation till det centrala innehållet i 

läroplanen för grundskolan, Lgr11.  Det valda temat för granskning och analys är att 

leva på medeltiden, med specifikt fokus på bönderna.  

 

Frågeställningar 

• Hur beskriver de olika läromedlen det valda området med avseende på 

innehåll, texttyper och bilder? 

• Vilka historiedidaktiska likheter och skillnader finns i de valda 

läromedlen? 

• Hur svarar innehåll och form i de granskade läroböckerna mot det 

centrala innehållet i Lgr11? 

2. Bakgrund 
I denna del presenteras historieämnets roll i styrdokumenten och vad begreppet 

läromedel innebär. Även en konkretisering av vad styrdokumenten skriver om 
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området ”Att leva på medeltiden” finns med. Sammantaget ger det en bakgrund till 

och förförståelse för studiens innehåll. 

 

Historieskrivningens genrer 

Historia skrivs i fyra olika genrer och dessa fyra berättar vilket syfte den skrivna 

texten har. Dessa fyra genrer är:  essäer, synteser, vetenskapliga undersökningar och 

översikter.  

• Essäer skrivs oftast för att författaren ska få dela med sig av sina tankar 

utan att tillföra någon egen empirisk kunskap, författaren kan använda redan 

tillgängligt empiriskt material. Essäer skrivs oftast genom att författaren vill 

delge sin inspiration, reflektion och infall om ett ämne. Essäer är 

närbesläktade med populärhistoriska verk och används oftast för att sprida 

akademisk forskning till en bred publik, då den oftast är skriven på ett lättare 

sätt (Floren, Ågren och Erlandsson, 2018, s. 12–13).  

• Synteser liknar översikter men de skiljer sig ifrån varandra genom att: 

Översikter oftast skrivs ur ett allmänt perspektiv och en syntes skrivs med 

inriktning på en specifikt vald frågeställning och är argumenterande. 

Synteser är baserade på andras forskning men syftar till att ge ny kunskap. 

Ju snävare frågeställningen är desto mer hamnar en syntes inom vetenskapen 

som en forskningssyntes istället för en historisk översikt (Floren, Ågren och 

Erlandsson, 2018, s. 12).  

• Vetenskapliga undersökningars grundläggande syfte är att besvara en 

bestämd frågeställning. Inom historieskrivandet handlar de vetenskapliga 

undersökningarna om att skapa ny kunskap. Denna genre börjar med 

oarbetat material som forskaren använder för att dra slutsatser om historien 

(Floren, Ågren och Erlandsson, 2018, s. 13).  

• Översikter är den sista genren och det är den som avhandlas i detta 

arbete. Översikter är exempelvis en lärobok i historia för mellanstadiet. I 

dessa skrifter är syftet att berätta en bred allmännelig historia, de kan även 

vara begränsade till exempelvis en era, händelser eller ett land. Det är syftet 

och inte dess empiri som styr om exempelvis läroboken är en översikt. En 

översikt handlar om att sammanställa och berätta vad tidigare vetenskap har 

kommit fram till. Översikter är inte argumenterande utan fakta framförs 

oftast som om de vore självklara. I översikter kan olika ståndpunkter tas upp 

i texten utan att texten själv tar ställning (Floren, Ågren  
och Erlandsson, 2018, s. 11). 

 

Historiedidaktik 

Historiedidaktikens grundkärna är att studera hur historien förmedlas. En viss 

förändring i fokusområdena har skett gällande forskning och studier av 

historiedidaktik. I början av 1980-talet till slutet av 1990-talet låg fokuset på att 

studera läroplaner, läroböcker och historieämnets plats i skolan. Nu ligger fokuset 
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på att studera historiedidaktik ur ett samhälleligt perspektiv med hjälp av begreppen 

historiekultur och historiebruk (Norlander, 2016, s. 17). Termen historiedidaktik var 

från början riktad till hur historia som ämne ska läras ut i skolan. Nu är termen 

bredare och inkluderar också hur historia förmedlas och tas emot i allmänhet 

(Floren, Ågren och Erlandsson, 2018, s. 154).    

Historiedidaktiken bygger på relationen mellan de tre tidsperspektiven dåtid, 

nutid och framtid. Målet med historiedidaktiken är att berätta hur människan 

uppfattar och använder sig av historia (Olofsson, 2011, s. 11). Historiedidaktiskt 

finns det fyra grundläggande begrepp som kommer ur tyska historiedidaktiska 

traditioner. De fyra begreppen är: historiemedvetande, historiekultur, historiebruk 

och narrativistiska paradigmet. Historiemedvetande innebär att en person rent 

mentalt analyserar det förflutna för att kunna förutsäga nuet och framtiden (Rüsen, 

2012, s. 45). För att forma det förflutna till historia behövs det enligt Jörn Rüsen, 

fyra steg av medvetna handlingar: En erfarenhet av det förflutna; ett ramverk för 

tolkning av förflutna; den tolkade versionen av det förflutna och dess kulturella 

inverkan på nutiden och slutligen den tolkade versionen av det förflutnas påverkan 

på människors strävan genom nuet mot framtiden (Rüsen, 2012, s. 47). 

Historiemedvetande sammanfattas enligt Klas-Göran Karlsson och Ulf Zander som 

en ”mental kompass som hjälper oss att orientera oss i tiden och skapa mening i 

tillvaron, genom att relatera oss till ett tidssammanhang som är större än i tillvaron, 

genom att relatera oss till ett tidssammanhang som är större än vårt eget utmätta liv” 

(Karlsson och Zander, 2014, s. 58). 

Historiekulturen innebär att människans skapande möten kan ha olika former, det 

vill säga att historiekulturen har olika dimensioner. De tre dimensionerna som det 

talas om är: den kognitiva, den estetiska och den politiska. Dimensionerna är dock 

inte uppdelade utan går oftast in i varandra (Olofsson, 2011, s. 24). Historiekulturens 

komplexitet är att de tre dimensionerna kan ses ur både avsändare och mottagares 

perspektiv. Detta gör att exempelvis en text eller en sång kan uppfattas olika hos 

olika mottagare beroende på när, av vem, vilket sammanhang och hur texten eller 

sången framförs (Olofsson, 2011, s. 25). Vilken historia som ska eller inte ska 

förmedlas till mottagaren diskuteras fram på den kulturella arenan, där personer och 

grupper med makt och inflytande över samhällets historiska meningsskapande sitter. 

Oftast är dessa individer och grupper de som har makt och inflytande över orden, 

bilden och medierna samt hög status inom områden där historia värderas (Karlsson 

och Zander, 2014, s. 65–66). 

Begreppet historiebruk myntades vid sekelskiftet 2000 för att täcka in frågor om 

hur framställningen av historia påverkar och blir påverkad av nutiden (Florén, Ågren 

och Erlandsson, 2018, s. 153). Genom att analysera det historiebruk som sker inom 

den historiekulturella arenan så aktiveras historiemedvetandet. Historiebruk anses 

generellt innebära att man kan göra bruk av all historia. Genom detta generella tänk 

är det viktigt att understryka att historiebruk har en central instrumental aspekt men 

varken rör allt inom historia eller är ”enkelspårig instrumentalisering av historia som 

kräver källkritisk förmåga för att komma tillrätta med” (Karlsson och Zander, 2014, 
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s. 70). Historiebruk används oftast av olika grupper för att exempelvis skapa enighet 

genom att välja ut vad och hur något från historien ska framställas för att uppnå ett 

specifikt mål och syfte (Florén, Ågren och Erlandsson, 2018, s. 153). 

Med det narrativistiska paradigmet menas att all historia innehåller berättelser 

och att det centrala är framställningens funktion och inte formen av det som 

framställs. Konkret innebär det att historia kan framställas helt narrativ i sitt syfte 

att förmedla ett budskap från det förflutna till nuet (Olofsson, 2011, s. 26). Rüsen 

skriver att specifika typer historisk narration skiljer sig mot fiktiv narration genom 

att de uppfyller element för historiemedvetande som är logiska och vedertagna. 

Dessa element är: en koppling till en erfarenhet om det förflutna; förståelse att 

kombinationen av det förflutna, nutid och framtid är med och skapar människans 

väg genom tid; förståelse att dagens kommunikation som är byggd på historia spelar 

en stor kulturell roll i dagens samhälle; en uttalad identitet genom tiden och slutligen 

att principen om tidsuppfattning är fundamental i människors liv (Rüsen, 2012, s. 

51).    

Genom den ovanstående definitionen av historiedidaktik och Rüsens fyra 

begrepp; historiemedvetande, historiekultur och historiebruk samt narrativistiska 

paradigmet kommer jag i min metod och med mitt analysverktyg kunna urskilja de 

olika böckernas uppbyggnad. Genom att förstå och använda de fyra olika begreppen 

får metod och analys den grund som behövs för att se och förstå hur de olika 

böckerna är uppbyggda. I metodavsnittet förklaras mer konkret hur dessa delar tar 

sin roll i detta arbete. 

  

Historieämnet i styrdokument 

SO introducerades som ett blockämne i läroplanen från 1962. I detta blockämne 

ingick de fyra ämnena som idag är uppdelade i nuvarande läroplan för årskurs 4–6 

(Lgr11): geografi, historia, samhällskunskap och religionskunskap. Att dessa ämnen 

är uppdelade gör att läraren inte kan sätta ämnesövergripande SO-betyg. Den här 

uppdelningen påverkar även det praktiska undervisningsupplägget och även 

läromedlen för specifika SO-ämnen (Olson och Irisdotter Aldenmyr, 2017, s. 31). 

Historieämnet ska ge ett perspektiv som ger eleverna redskap att kunna förstå och 

förändra sin egen tid (Skolverket, 2019, s. 205). 

Nedan följer valda delar ur det centrala innehållet för ämnet historia, dessa delar 

är relevanta till studien genom att de har en direkt koppling till området medeltiden:  

• Tidsbegreppet medeltiden och dess betydelse 

• Exempel på hur medeltiden kan avläsas i våra dagar genom 

traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser. 

• Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av 

världen genom ökad handel och migration, till exempel genom 

vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.  

• De nordiska staternas bildande.  

• Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för 

kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt 

konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.  
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• Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och 

konsekvenser.  

• Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål 

från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och 

skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män. 

(Skolverket, 2019, s. 207–208) 

Läromedel 

Staten har fastställt riktlinjer för skolan i ämnes- och kursplaner som läroböcker ska 

följa. Genom detta kan läroböcker återge samhällets värderingar (Olsson, 2014, s. 

2). 

Begreppet läromedel har genom de olika läroplanerna fått olika definitioner men 

dock ingen som är fastställd (Skolverket, 2006, s. 14). I 1980 års läroplan står det 

att ”Läromedel är sådant som lärare och elever kommer överens om att använda för 

att nå uppställda mål” (Skolverket, 2006, s. 14). I LPO-94 står det inget annat än att 

rektorn har ett särskilt ansvar att se till att eleverna har böcker av god kvalitet. Inte 

heller står det något annat i övriga styrdokument förutom i skollagen där det står ”att 

eleverna utan kostnad skall ha tillgång till böcker, verktyg och andra hjälpmedel 

som behövs för en tidsenlig utbildning” (Skolverket, 2006, s.14). Samt i dåvarande 

grundskoleförordningen är det skrivet att ”särskild vikt ska läggas vid att eleverna i 

undervisningen har tillgång till läromedel som täcker väsentliga delar av ett ämne 

eller ämnesgrupp och som är ägnade att ge fasthet och sammanhang i studierna” 

(Skolverket, 2006, s.15). I Lgr11 är det rektorn som är ansvarig för att ”skolans 

arbetsmiljö utformas så att alla elever, för att själva kunna söka och utveckla 

kunskaper, ges aktivt lärarstöd och får tillgång till och förutsättningar att använda 

läromedel av god kvalitet samt andra lärverktyg för en tidsenlig utbildning, bland 

annat skolbibliotek och digitala verktyg,” (Skolverket, 2019, s. 17).  

I denna studie används begreppet läroböcker synonymt med läromedel. Det avser 

således material som är producerat i syfte att användas i undervisning och på så sätt 

är begreppet begränsat till undervisningsmaterial producerat av läromedelsförlag 

(Norlander, 2016, s. 5). Läroböcker är ett läromedel som har en stark koppling till 

den svenska skolan och som lärare, elever och föräldrar tillskriver stor auktoritet 

(Johnsson Harrie, 2016, s. 6).  

 

3. Tidigare forskning 
I följande del kommer den tidigare forskningen först att definiera läroboken och hur 

läroboken har undersökts i tidigare forskning. Sedan kommer en definition om vad 

bilder i läromedel är och hur de används i specifikt läroböcker. Slutligen följer en 

del om hur tidigare forskning kopplas till denna studie. 

 

Läroboken 

Läroboken går under den typ av texter som Hellspong och Ledin (1997, s. 7) kallar 

för brukstexter. De skriver att brukstexters funktion är att de ska förmedla kunskap 

och genom det styra handling samt alltid är kopplad till någon verksamhet. Annie 
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Olsson tar upp en undersökning som gjordes i vilken ”cirka 82% av lärarna säger att 

de använder läroboken regelbundet eller så gott som varje lektion” (Olsson, 2014, 

s. 1). Trots att skolan blir allt mer digitaliserad så minskar inte lärobokens 

användande, utan den har bytts ut mot digitala läroböcker med samma funktion som 

de gamla traditionella böckerna (Olsson, 2014, s. 1). Olsson skriver även att i en 

undersökning bland högstadie- och gymnasieelever anser 60% att böckerna är 

tråkiga. Likaså hänvisar hon till en studie som är gjord i amerikanska skolor av 

Paxton som visar att den kritik som kommit mot läroboken är att den inte bara ”är 

tråkig utan också att den är full av felaktigheter, att den bara ger ytliga överblickar 

utan detaljer och att den är svår att läsa och förstå” (Olsson, 2014, s. 1). Vidare är 

bilden av historieboken i skolan splittrad enligt Olsson (2014, s. 1) detta eftersom 

svenska lärare inte vill kännas vid läroboken, men i en studie visar att i 

historieundervisningen i stort är helt styrd av läroboken.  

Läroböcker har idag en central roll i skolan och i lärarens undervisning. Niklas 

Ammert hänvisar till en studie (Youth and History) i vilket 31000 ungdomar från 27 

stater i Europa svarade på frågor om historia och historieundervisningen som de 

deltagit i. Det enda gemensamma för de deltagande ungdomarna visade sig vara att 

de använde läroböcker (Ammert, 2011, s. 26). Läroboken har en stor roll i 

undervisningen där den oftast används som en referens. Läroboken har en central 

roll även om elever och lärare vill frångå användandet genom att de måste studera 

boken för att veta hur de ska frångå den (Ammert, 2011, s. 26).  

Sverige och de övriga nordiska länderna tillsammans med Storbritannien är de 

länder där läroboken används mest. Anledningen till det är att det finns ett ”samband 

mellan stater med en tämligen stabil historia och en hög läroboksanvändning” 

(Ammert, 2011, s. 26). 

I en granskning om läroböcker i historia med fokus på rasism, 

främlingsfientlighet och intolerans framkom det att vissa delar i kunskapskraven 

saknades i några av de granskade böckerna. Det visade även att de olika böckerna 

gav olika mycket utrymme för de valda delarna. Granskningen kom även fram till 

att mycket utrymme i böckerna betydde inte automatiskt att det blev bättre, utan val 

och prioriteringar var viktigare för att läroböckerna skulle ha bra kontext. Vidare 

saknades begrepp eller förklaringar till begreppen som var nödvändiga för att skapa 

en förståelse, i vissa fall var inte begreppsförklaringarna konsekventa (Johnsson 

Harrie, 2016, s. 67).  

I Sverige har studier om läroboken bedrivits av bland annat Staffan Selander. 

Selander har forskat kring läroböckers texttekniska och pedagogiska aspekter med 

huvudfokus på tillgängligheten för läsaren. Ammert (2011, s. 32) skriver att 

Selander har genom sin forskning kunna visa på hur text, bild och förklaringar kan 

analyseras. Vidare har hans forskning genom kvantitativa studier visat att från 1920-

talet till 1980-talet har läroböckerna förändrats genom att årtalen blivit färre, 

meningarna blir kortare, mindre utrymme på sidorna men det blir fler bilder 

(Ammert, 2011, s. 32). Denna trend har visat att böckerna saknar kontext och blir 

tråkiga, då meningarna blir kortare utan några bisatser. Rent konkret menar Selander 
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att när författarna försökt göra texterna lättlästa och lättförståeliga har man använt 

ett så enkelt språk att texterna blivit mer svårbegripliga. Selanders påstående har fått 

uppbackning av en amerikansk läroboksstudie gjord av Diane Kinder, som också 

fann att texterna har ett för dåligt ordförråd, enkel frågeteknik och saknar 

sammanfattningar (Ammert, 2011, s. 33). Även Ulla Ekvall har analyserat olika 

ämnesområden och har funnit dispositionen på flera områden är oklar i läroböcker 

genom olika nivåers textanalyser (Ammert, 2011, s. 33). 

Traditionellt sett har innehållet i brukstexterna varit styrda från staten i de 

styrdokument som de har framtagit. Ammert (2011, s. 35) skriver att i en avhandling 

från 1969 är historieböckerna fram till 1940-talet väldigt riktade mot en patriotisk 

och moralisk princip för att 1940 gå över till att fokusera på elevens fostran till en 

demokrat. Vidare minskade den berättande typen av läromedel och blev mer 

förklarande. Böckerna har även blivit mer kopplade till nuet, böckerna använder 

oftast nuet som referens, koppling och kontrast till historien (Ammert, 2011, s. 35). 

I en undersökning från 2000 har svenska böcker jämförts mot tyska böcker. I den 

visar det att de svenska böckerna visar på hög statligt styrt innehåll med passiv 

individ medan de tyska är mer öppna och resonerande (Ammert, 2011, s. 36). Vid 

läroboksanalyser om innehåll och perspektiv är människo- och kultursyn samt 

värdefrågor centrala delar. Ur människo- och kultursyn har oftast läroböckerna en 

västerlandsfokusering vilket gör att en förståelse för andra kulturer inte alltid får det 

utrymme som krävs i läroböckerna. Ammert (2011, s. 36) nämner flera olika 

forskare som har kommit fram till att läroböcker har låg värdegrund eftersom 

exempelvis endast cirka tre procent av texten i läroböcker handlar om kvinnor. 

Likaså nämner han Sture Långström som gjort en studie 1996 om historieböcker i 

gymnasiet som framställts efter 1945. I denna studie kom han fram till att kvinnorna 

var underrepresenterade och därför kan inte böckerna bygga något 

historiemedvetande hos eleverna (Ammert, 2011, s. 37). 

 

Bilder i läromedel 

Margareta Wallin Wictorin (Ammert, 2011, s. 219) använder begreppet bilder som 

ett samlingsnamn för visuella representationer som har utformats eller skapats 

genom olika tekniker och utformningar. Genom att bilder har en gestaltande 

förmåga kan de hjälpa läsaren att strukturera upp tankarna i ett rent pedagogiskt 

syfte (Ammert, 2011, s. 220). Vidare skriver Wallin Wictorin att bilder likt text eller 

tal bygger på en viss förståelse och uppgörelse inom olika kontexter. Med detta 

menar hon att bilder inte heller är neutrala, utan att deras design och utformning kan 

generera värderingar. Alla bilder är relativa och olika människor uppfattar dem på 

olika sätt, men vid val av bilder bör man uppmärksamma vad de förmedlar i kontext 

med exempelvis jämställdhets- och demokratiperspektiven i styrmedlen. Detta kan 

åstadkommas genom att använda sig av bildtexter som styr läsaren att tolka bilden 

utifrån det perspektiv författaren och illustratören valt att använda den till (Ammert, 

2011, s. 222).  
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Yvonne Eriksson skriver i ”Bildens tysta budskap – Relationen mellan text och 

bild” (2017, s. 49) att det krävs en aktiv process för att kunna förstå något. Konkret 

menar hon att se och höra inte är samma sak som titta och lyssna. Då en person 

använder sig av att titta och lyssna så aktiverar det arbetsminnet, vid att se och höra 

används det sensoriska. Vidare skriver Eriksson (2017, s. 49) att det är en allmän 

uppfattning att bilder skulle underlätta för förståelsen av olika texter. Dock visar 

forskningen att speciellt skolbarn har svårt att kunna byta fokus mellan bild och text. 

För att eleverna ska kunna förstå bilderna måste de ha förstått lärobokstexterna 

(Eriksson, 2017, s. 49). Bilder i läroböcker används för att uppfylla någon/några av 

dessa fyra funktioner:  

• Första funktionen är att väcka uppmärksamhet i materialet och på så 

vis skapa intresse.  

• Andra funktionen är den känslomässiga, som krävs för skapandet av 

intresset.  

• Tredje funktion är den kognitiva, att bilder förväntas hjälpa i 

förståelsen och inlärningen av texter.  

• Fjärde funktionen är den kompensatoriska, att elever med läsproblem 

ska ha lättare att förstå och kunna ta till sig texterna med hjälp av bilderna. 

 (Eriksson, 2017, s. 50).  

 

Bildens roll i läromedel har forskare tidigare entydigt haft uppfattningen om att 

illustrerad text är bättre för inlärningen än enbart text, då bilder hjälper läsaren att 

skapa mentala illustrationer. Senare forskning visar dock motsatsen då bilder i 

läromedel inte ska kunna misstolkas så kräver de en bildtext, vilket gör att det blir 

för komplicerat för vissa elever som har svårt med texter (Eriksson, 2017, s. 50). 

Eriksson skriver att elever som ligger i framkant har lättare att tolka relevant 

bildinformation och hur dess innehåll är i kontext med övriga texter, än vad elever 

med inlärningsproblem har. Denna tolkning bygger Eriksson på flera olika studier 

som gjorts, bland annat en som gjordes på 1990-talet av två finska forskare. I 

undersökningen studerades elever i tioårsåldern när de läste en typisk lärobok med 

text och bild, forskarna fokuserade på ögonrörelserna hos dem. Denna forskning 

visade att högpresterande elever hade lättare att analysera text och bild samt tolka 

och återge relevant innehåll än lågpresterande elever (2017, s. 50–51). Även en 

studie från mitten av 1980-talet visade att lågpresterande elever återvände ofta till 

bilderna för att göra sig en uppfattning än högpresterande elever (Eriksson, 2017, s. 

51). Eriksson menar att med hjälp av denna forskning visar det på att bilder behöver 

adekvata bildtexter, dock har sedan 1900-talet läromedelsbilder lämnats utan 

förklaringar eller kommentarer. Att det fortfarande är så skriver hon beror på att, ”i 

en naiv föreställning om att elever har kompetens i att tolka bilder och att dessa 

därför inte behöver förklaras” (Eriksson, 2017, s. 52).  

 



 

13 

 

Koppling till den här studien 

Med stöd i den tidigare forskningen ska denna studie kritiskt granska och analysera 

de tre läroböckerna genom beprövade forskningsmetoder och perspektiv. Den 

tidigare forskningen visar att det skiljer sig mellan olika läroböcker och att mer text 

och bilder inte behöver betyda att det är bättre och tydligare. Detta gör att det måste 

finnas en öppenhet och neutral position då analys av empirin görs för att få ett högt 

validerat resultat. När det gäller bild och skriftkommunikationen i läroböckerna har 

den tidigare forskningen hjälpt den här studien att hitta analysverktyg, men också 

att kunna ha en öppen utgångspunkt då forskningen visar att bilder både kan hjälpa 

och stjälpa elever. Den tidigare forskningen ger underlag för att förstå begrepp och 

se vilka analysverktyg som är lämpliga för studien men också för att kunna diskutera 

uppsatsens resultat. 

 

4. Teoretisk utgångspunkt 
I följande del kommer först teorin diskursanalys att beskrivas med fokus på den 

kritiska diskursanalysen och Norman Faircloughs angreppssätt. Sedan följer ett 

avsnitt där den didaktiska kommunikationskedjan kommer att beskrivas. Slutligen 

så kommer ett stycke om hur dessa två delar ska användas tillsammans i detta arbete. 

 

  Diskursanalys 

Eva Bolinder och Andreas Fejes beskriver i ”Handbok för kvalitativ analys” (Fejes 

och Thornberg, 2019, s. 91) diskursanalys som ett hjälpmedel att förstå språket och 

dess roll i skapandet, mottagandet och tolkningen i texter. Diskursanalys som teori 

och analysmetod gör att forskaren kan bryta ner olika texter för att kunna visa inte 

bara vad de innehåller utan också vad som är uteslutet. Diskursanalys innebär att 

alla texter kan ses som språkliga utsagor om verkligheten, eller beskriver en sorts 

verklighet. Rent konkret är diskursanalysen ett redskap för att se vilka texter som 

ges ett sanningsanspråk och därmed får statusen att vara sanna och vilka som hamnar 

utanför diskursen (Fejes & Thornberg, 2019, s. 95). Diskursens empiri baseras helt 

på forskarens intresseområde samt att forskaren själv blir en del i diskursen då denne 

inte kan ta en roll utanför diskursen utan blir ett subjekt likt det som analyseras 

(Fejes & Thornberg, 2019, s. 95). 

Den kritiska diskursanalysen radar upp olika teorier och metoder för att kunna 

problematisera (teoretiskt) och göra empiriska undersökningar där det går att se 

relationerna mellan diskursiv praktik, social och kulturell utveckling i olika 

sammanhang (Winther Jörgensen och Philips, 2018, s. 66). Begreppet kritisk 

diskursanalys används på två olika sätt. Det ena sättet som den används på är genom 

Norman Faircloughs egna utvecklade angreppssätt. Det andra är en bredare riktning 

där olika angreppssätt används, inklusive Faircloughs. Faircloughs angreppssätt är 

mera utvecklat för forskning inom kommunikation, kultur och samhälle (Winther 

Jörgensen och Philips, 2018, s. 66). Detta gör att Faircloughs angreppssätt är den 

teoretiska utgångspunkten i detta arbete. 
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Faircloughs kritiska diskursanalys använder ett textorienterat angreppssätt som 

försöker koppla ihop tre olika traditioner:  

1. Detaljerad textanalys inom disciplinen lingvistik. 

2. Makrosociologisk analys av social praktik. 

3. Den tolkande mikrosociologiska traditionen inom 

sociologin (här ingår etnometodologi och samtalsanalys). 

  (Winther Jörgensen och Philips, 2018, s. 71): 

Dessa tre ovanstående traditioner är nödvändiga inom Faircloughs diskursanalys 

då det är dessa traditioner som bygger upp idén om att diskurs är konstituerande och 

konstituerad (Winther Jörgensen och Philips, 2018, s. 72). 

Enligt Faircloughs tredimensionella modell bidrar diskursen till att konstruera: 

1. Sociala identiteter 

2. Sociala relationer 

3. Kunskaps- och betydelsesystem 

(Winter Jörgensen och Philips, 2018, s. 73 

När en diskurs analyseras så är det två dimensioner som är fokusområdet. Den 

ena är språkbruket (händelsen som kommuniceras) och de diskurstyper som används 

inom händelsens sociala- institution eller domän. Den andra dimensionen är 

summan av de diskurtyper som används i en specifik social praktik (diskursordning) 

exempelvis läromedel. Ett exempel på diskursordning är skola och lärandeväsendet 

där läromedel ska följa visa styrdokument och didaktik för att möta konsumentens 

efterfrågan (Winther Jörgensen och Philips, 2018, s. 73). 

Den tredimensionella modell är en ram som används vid empirisk forskning om 

kommunikation och samhälle och visar vad som ska studeras vid en kommunikativ 

händelse och samtliga tre dimensioner ska vara med i en diskursanalys: 

1. Textens egenskaper (kan vara tal, skrift, bild eller en blandning). 

2. Diskursiv praktik (produktion och konsumtion förbundna med text). 

3. Den sociala praktik texten är en del av.  

(Winther Jörgensen och Philips, 2018, s. 74) 

De två första dimensionerna är tätt sammankopplade genom att analys av texten 

även berör den diskursiva praktiken och omvänt (Winther Jörgensen och Philips, 

2018, s. 74). Dock ska dessa åtskiljas analytiskt då de utgör två olika dimensioner i 

Faircloughs modell. Där analysen av diskursiv praktik fokuserar på hur producenten 

skapar sin text genom redan existerande diskurser och genrer, och hur konsumenten 

också använder sig av redan lästa diskurser och genrer för att konsumera och tolka 

texten. I textanalysen fokuserar det på de formella dragen i en text (exempelvis 

vokabulär, grammatik och kopplingen mellan satser) för att kunna se lingvistiska 

diskurser och genrer (Winther Jörgensen och Philips, 2018, s. 75).  

 

Didaktisk kommunikationskedja 

Genom en didaktisk kommunikationskedja ska läroboken förmedla sitt innehåll. Ett 

innehåll som består av ett urval av information och kunskap, vilket ska svara mot 

lärares och elevers behov samt de krav som styrdokumenten ställer i det aktuella 
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ämnet. Läroboken ska således i denna kedja svara för att förmedla någons uttryck. 

Hur detta uttryck förmedlas, speglas och verkar, beror på den samhälleliga situation 

som var rådande då den skapades (Ammert, 2011, s. 28). För att komma nära den 

didaktiska kommunikationskedjan rent analytiskt så kan läroböcker studeras ur tre 

perspektiv: Ett processuellt, ett strukturellt samt ett funktionellt perspektiv 

(Ammert, 2011, s. 28). Konkret betyder det att man kan titta på läromedlet som en 

del i en process där läroboken kommer från läroboksförfattaren (samhällskontexten) 

till färdig produkt. I detta arbete så kommer huvudfokus ligga på det strukturella 

perspektivet men då det är ett läromedel så måste även det funktionella perspektivet 

användas, för att kunna visa vad läroboken förmedlar.  

Ur det strukturella perspektivet måste läroboksförfattarna och bokförlag förhålla 

sig till styrdokumenten så att de kan konkurrera på läromedelsmarknaden. Detta på 

grund av att skolan och lärarna har en skyldighet att uppfylla gällande styrdokument, 

som är skrivna av politikerna vilket gör att politikens intentioner speglar sig i 

läroboken (Ammert, 2011, s.31). Genom att studera läroboken ur ett funktionellt 

perspektiv kan man se vad läroboken förmedlar och relationen den skapar till 

läsaren. Funktionen i en lärobok ska vara att skapa ett intresse och stimulera elever 

till att vilja utveckla och befästa kunskaper och färdigheter (Ammert, 2011, s.33). 

Konkret ska den didaktiska kommunikationskedjan ses som just en kedja uppbyggd 

av länkar som tillsammans är med och formar elevens inlärning. I denna kedja är 

varje länk ett perspektiv som tillsammans bygger upp ett läromedel.   

Vidare kan en läroboksfunktion studeras på tre olika sätt. Bokval och 

användningssätt är det första. I denna studie så kommer inte denna del att analyseras.  

Andra synsättet är lärobokens innehåll och perspektiv som förmedlas i 

brukstexten till eleverna, konkret innebär det att studera vad som står i brukstexten 

och vem brukstexten talar till. Detta synsätt kommer att användas i arbetet genom 

att läroboken är en multimodal text gör användandet av visuell framskjutenhet med 

olika grader det möjligt att se på vilken hierarki som finns i texten. Den principen 

som används är den semiotiska, vilket innebär att ju mer plats ett textelement tar på 

en sida (exempelvis storlek, stil eller färg) desto högre upp i hierarkin är textstycket. 

Omvänt innebär det att ju mindre plats textstycket tar desto oviktigare är det. Detta 

sätt att se på en text bygger enbart på principer som är knutna till textens presentation 

av innehåll och behöver inte spegla mottagarens åsikter (Björkvall, 2019, s. 100). 

Sista delen är hur eleverna kan uppleva bokens innehåll och perspektiv, 

lärobokens mottagande. Det är under denna del som man kan se hur läroboken 

uppfyller styrdokumenten och vad eleverna skapar för färdigheter och kunskaper 

(Ammert, 2011, s.37). Sista delen kommer inte att användas mer är att se hur 

läroboken uppfyller det centrala innehållet för historia i Lgr11 (Skolverket, 2019, s. 

207–208). 

 

Sammanfattning 

I detta arbete används kritisk diskursanalys för att sätta fokus på texten och den 

diskursiva praktiken (begreppet text i detta arbete är kombinationen av skrift och 
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bilder) det vill säga fokus på textens utformning och egenskaper samt den diskursiva 

praktiken. Textens sociala praktik kommer att visas genom att jämföra läroböckerna 

med rådande styrdokument (Lgr11). Detta fokusområde tillsammans med den 

didaktiska kommunikationskedjan är till stöd för att kunna svara på syfte och 

frågeställningar. Vad gäller den didaktiska kommunikationskedjan kommer 

fokusområdet ligga på strukturellt och funktionellt perspektiv, rent konkret vad 

innehåller läroboken, hur framställs text och bild samt hur svarar de mot det centrala 

innehållet.  

Valet att analysera läroböckerna på detta sätt kommer att ge svar på syfte och 

frågeställningar på konkret sätt. 

 

5. Validitet 
Ur ett diskursanalytiskt perspektiv handlar validitet om att studera just den text och 

bild som är tänkt att studeras inget annat (Thornberg och Fejes, 2019, s. 112). Det 

handlar om att visa i studien vilka kategoriseringar, inkluderingar och exkluderingar 

som skapar den text som analyseras. Trovärdigheten i en diskursanalys bedöms 

enligt dess berättelse, det vill säga om argument och analysen är skäliga gör det att 

studien är trovärdig. Läsaren av studien ska kunna följa samtliga led i analysen för 

att bedöma om den är trovärdig och har hög validitet (Thornberg och Fejes, 2019, s. 

113). Denna studie uppfyller hög validitet genom att det går att följa studiens alla 

steg och att det analyserade materialet finns som bilaga. Även att studiens teoretiska 

perspektiv finns beskrivit i arbetet gör att validiteten ökar då läsaren enkelt kan följa 

studiens arbetsgång. 

 

6. Metod 
I detta avsnitt presenteras analysmodellen, material, och genomförandet som 

använts till att skapa denna uppsats. 

 

Analysmodell 

I analysen ligger fokus på de två första dimensionerna i Faircloughs modell för 

kritisk diskursanalys, det vill säga på texten och den diskursiva praktiken. Det 

innebär att textens uppbyggnad analyseras i relation till den praktik i vilken den 

används (Winther Jörgensen, 2018, s. 75). 

Den sociala praktiknivån kommer att beröras genom att läroböckerna kommer att 

jämföras mot läroplanen. 

Då begreppet text i detta arbete är både skrift och bild i samspel så kommer detta 

att analyseras med hjälp av visuell framskjutenhet. Visuell framskjutenhet bygger 

på hur skrift och bild i en text visas, hur mycket plats i texten de tar, färger och 

storlekar (Björkvall, 2019, s.100–110). Utvalda bilder i läroböckerna kommer att 

analyseras för att hitta vilken av de fyra funktionerna som uppfylls (Eriksson, 2017, 

s. 50). De fyra funktionerna finns beskrivna i tidigare forskning.   
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 De egen komponerade stödfrågorna motsvarar de olika perspektiven i den 

didaktiska kommunikationskedjan och svaren på de frågorna kommer att analyseras 

mot Rüsens fyra perspektiv. Detta för att kunna avgöra vilken historiedidaktisk 

utformning läroböckerna har. 

Stödfrågor:  

➢ Hur är texten utformad? 

➢ Vilka bilder används? 

➢ Vad förmedlar bilderna? 

➢ Hur ser relationen mellan läroplan och läromedlens innehåll ut? 

➢ Vilka begrepp används? 

➢ Har de olika läromedlen utelämnat något som de andra har (min 

konstruktion)? 

 

Material 

De läroböcker som granskas i detta arbete är valda genom att jag har haft kontakt 

med olika årskurs 4–6 skolor i två kommuner i Mellansverige och dessa böcker var 

de som användes i deras klasser. Det skiljde sig i hur skolorna valt att jobba med 

dem. En del använde sig av samtliga och gjorde egna arbetsuppgifter och en del 

hade ett läromedel med tillhörande arbetsbok. Mitt val att enbart granska dessa 

grundböcker i historia för årskurs 4–6, är på grund av att de är grundböcker samt att 

grundböckerna bara nämner att det finns arbetsböcker som tillhör samma serie. Det 

står inget om att det rekommenderas eller behövs någon arbetsbok vilket jag tolkar 

att grundböckerna kan användas utan dessa arbetsböcker. De tre valda läroböckerna 

är: 

• ”Puls Historia” (Körner och Lindberg, 2012) är tryckt av Natur & Kultur, 

Stockholm. Kapitlet om medeltiden är tvådelat om totalt 118 sidor, 

”Medeltiden – kungarna och krigen” 68 sidor och ”Medeltiden - hur folk 

levde i Norden” på 50 sidor. Det är det senare kapitlet som granskas, 

”Medeltiden – hur folk levde i Norden”. 

• ”Utkik Historia 4–6” (Johanstiden och Uppström, 2014) är tryckt av Gleerup 

utbildning AB, Malmö. Denna boks kapitel om medeltiden är också två 

delad om totalt 19 sidor, ”Medeltiden” 8 sidor och ”Att leva på medeltiden” 

på 11 sidor. ”Att leva på medeltiden” är det kapitel som granskas. 

• ”Upptäck Historia” (Ljunggren, 2015) är tryckt av Liber AB, Stockholm. 

Den här boken har ett annat upplägg än de övriga, den har två kapitel om 

medeltiden men de är uppdelade efter årtal. Första kapitlet är ”Medeltiden 

1100–1350” på 30 sidor och det andra är ”Medeltiden 1350–1521” också på 

30 sidor. Denna uppdelning av medeltiden gör att fokus ligger på den första 

delen av medeltiden. 

Alla läroböcker kommer att granskas i två omgångar: först en översikt av det 

valda kapitlet och sedan en fördjupning om bönderna på medeltiden.  
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Genomförande 

Detta arbete började med en grundlig genomläsning av forskning inom 

läromedelsstudier. Dessa innehöll studier inom historieämnet men också generellt 

om läromedel och läroböcker. Även forskning inom didaktik, text och bilder 

studerades. Vid sidan av denna inläsning kontaktades skolorna för att ta reda på 

vilka läroböcker som de använder sig av och även lån av de tre läroböckerna 

ordnades. Även en kontakt med varje förlag upprättades för att få deras tillstånd att 

publicera bilder och skrift ur läroböckerna. Kontakten skedde över e-mail och 

samtliga svarade att i detta arbete fick jag använda deras bilder och skrifter (dessa 

tillåtelser finns som bilaga 4:1, 4:2 och 4:3). 

Innan huvudgranskningen inleddes gjordes en genomläsning av huvudkapitlet i 

de tre läroböckerna. Detta för att granskningen skulle gå lättare eftersom texten inte 

skulle vara helt ny utan eventuella svårigheter i att förstå texten skulle kunna tas 

reda på. I detta fall var det inte något i texten som upplevdes som att det krävde mer 

förklaringar. Vidare gjordes granskningar ur olika perspektiv av texterna i 

läroböckerna, vilket medförde att kapitlen blev lästa flera gånger. 

En tabell gjordes där alla ord som på något sätt är markerade i de olika böckerna 

skrevs upp, för att jämföra om de är likadana i samtliga läroböcker. En liknande 

tabell gjordes också för att se vilka rubriker som böckerna tar upp i det analyserade 

materialet, detta gjordes för att kunna jämföra och se om delkapitlen i läroböckerna 

benämns likadant. 

En analys över bilder och rubriker gjordes separat, detta för att se på storlek och 

färgsättning i enlighet med den visuella framskjutenheten. Men också för att visa på 

vad de olika läroböckerna valt att förstärka med hjälp av bilder.  

I den fördjupande analysen undersöktes delkapitlet om bönderna. I denna 

fördjupning granskades både bilder och skrift för att se hur dessa använts och 

utformats, detta görs för att visa på likheter och skillnader. 

Slutligen besvarades stödfrågorna, och en jämförelse mot det centrala innehållet 

i Lgr11 (Skolverket, 2019, s. 207–208) gjordes för att se hur läroböckerna uppfyller 

det centrala innehållet. 

Stödfrågornas funktion är att kunna se vilken historiedidaktisk utformning som 

läroböckerna har. 

 

7. Resultat och analys 
I följande avsnitt presenteras resultat och analys (empiriskt material) parallellt med 

varandra enligt Faircloughs kritiska diskursmodell som bygger på flera olika nivåer 

och därför är en överskådlig resultatpresentation att föredra.  

Empirin och resultat presenteras som olika delar och sammanfattas på slutet för 

att besvara det här arbetets syfte och frågeställning. Denna del av arbetet är uppdelat 

enligt följande: 

1. Kort beskrivning av empiri (tabellform) 

2. Översiktsanalys av huvudkapitlet och sammanfattning 

3. Djupanalys av delkapitlet bönderna och sammanfattning 
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4. Stödfrågor för ett historiedidaktiskt perspektiv 

 

Empiriskt material 

 

Tabell 1: Översikt läroböcker 

Boktitel Puls Historia 

 

Utkik Historia 4–6 

 

Upptäck Historia 

 

Författare Göran Körner 

Per Lindberg 

Karl Johanstiden 

Rolf Uppström 

Petter Ljunggren 

Förlag och år Natur & Kultur 

2012 

Gleerups utbildning 

AB 

2014 

Liber AB 

2015 

Huvudkapitel Medeltiden – hur folk 

levde i Norden 

Att leva på 

medeltiden 

Medeltiden 1100–1350 

Sidantal 39 (s. 46–85) 12 (s. 32–43) 27 (s. 52–79) 

Delkapitel Bönderna, Bönderna 

byggde kyrkor 

Bönderna och livet 

runt byn 

Arbeta för att överleva 

Sidantal 4 (s. 48–51) 1 (s. 38) 6 (58–63) 

 

Översikt 

Följande del kommer att visa en översiktsanalys av kapitlet medeltiden, detta för att 

kunna se hur läroböckerna svarar mot styrdokument, syftet och frågeställningar i 

resultatdelen. Översiktsanalysen kommer att visa hur bild och text används på ett 

överskådligt sätt genom läroboken. Sedan kommer en djupanalys av avsnittet 

bönderna för att visa hur text och bild används på ett djupare plan. Översiktsanalysen 

och djupanalysen tillsammans kommer att visa vilken struktur och uppbyggnad de 

granskade läroböckerna har, specifikt det utvalda kapitlet.  

 

Översikt av Puls Historia (Körner och Lindberg, 2012) 

Medeltiden- hur folk levde i Norden s.46–85. På sidan 47 finns det en uppdelning 

av olika delar som kapitlet innehåller detta är skrivet i punktform med en inramning 

som är blå. I delområdet Hur människor levde finns avsnittet om bönderna som är 

analyserat. Kapitlet är uppdelat på det här sättet: 

• De fyra stånden. 

• Hur människorna levde. 

• Städerna växte fram med de tyska köpmännen. 

• Lagar, skatter och makt. 

• Nöjen, sjukdomar, mirakel, och helgon. 

Inledningen inför kapitlet har kort sammanfattning om vad som tas upp med en 

tydlig koppling till kapitlet innan, vikingarna. Bredvid introduktionen är en 

avbildning av heliga Birgitta med en bildtext om henne. Längst ner på sida 46 finns 

en tidsaxel som visar vilka år det här kapitlet handlar om samt två bilder. Ena bilden 

är på en kyrka och den andra är på en person som vallar ett nötkreatur.  
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På sidan 47 finns längst upp kapitelindelningen, sedan kommer två bilder, en där 

de visar att man började bränna tegel på medeltiden och en på en marknadsplats. 

Bägge bilderna har en kort bildtext om vad de visar på bilderna. Längst ner på sidan 

är en kort text om historikernas källor med en bild på en person som skriver.  

Denna bok har många bilder som är kopplade till de olika texterna. Vidare så har 

kapitlet korta berättelser om hur saker kunde ha skett på medeltiden, exempelvis så 

finns det en berättelse om hur en rättegång kunde gå till. 

Det här kapitlet har ingen sammanfattning eller någon resumé på slutet. Inte 

heller har den någon form av diskussion eller instuderingsfrågor. Vad gäller begrepp 

och ord så finns ingen uttalad struktur om vilka begrepp eller ord som författaren 

anser är viktiga att ta upp. Men det finns en ordlista längst ner på nästan varje sida 

där vissa ord har en förklaring. 

Varje rubrik i läroboken är blå och skriven i fet-stil. Skillnaden mellan de olika 

delkapitlen och underrubriker är storleken på den blåa texten. Då varje nytt 

delkapitel börjar finns det en stor bild som tar upp minst en tredjedel av bokens sida.   

 

Översikt Utkik Historia 4–6 (Johanstiden och Uppström, 2014) 

Boken har i kapitlet innan det analyserade kapitlet ”Medeltiden” en liten ruta där 

viktiga ord och begrepp för medeltiden tas upp: medeltid, förändring, likhet, 

skillnad, orsak och konsekvens, källor och regent. Dessa ord förklaras i texten om 

”Medeltiden” (s.24–31). 

     Kapitlet ”Att leva på medeltiden” börjar med en tecknad bild på de fyra stånden. 

Under denna bild finns en inramning om vilka delar som tas upp i detta kapitel. Den 

här delen är beige med en gul inramning och svart text (s. 32): 

• hur det var att leva på medeltiden för olika grupper i samhället 

• hur folk delades in i olika stånd 

• hur kristendomen påverkade folks liv 

• hur klostren påverkade utvecklingen 

• Heliga Birgitta 

• hur handeln ökade mellan länderna  

• digerdöden 

Det analyserade området bönderna finns under delområdet hur det var att leva 

på medeltiden för olika grupper i samhället. 

Den här boken börjar med en kort inledning om sjukdomarna som härjade under 

medeltiden och att det är svårt att veta hur många människor som levde på 

medeltiden eftersom befolkningar inte räknades.   

I boken använder sig författaren av gul överskrift vid varje ny del i kapitlet men 

också vissa ord i brödtexterna skrivet med gult och vissa ord med kursiv stil. Det 

står dock inget i den här grundboken om vad dessa markerade ord innebär. För varje 

delkapitel finns det två-tre diskussionsfrågor samt några under rubriken ”Ta reda 

på”, av dessa frågor är ett par kopplade till nutid. Författarna använder sig av ungefär 
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en-två bilder per sida, bildernas storlek är ungefär en femtedel av bokens sida 

förutom bilden som finns beskriven i djupanalysen.  

Sista sidan på detta kapitel är en repetitionsdel med 10st frågor, 3st ord som är 

tänkt att det ska ritas en bild till och en par uppgift där läsarna ska göra en intervju.  

 

Översikt Upptäck Historia (Ljunggren, 2015) 

Kapitlet medeltiden 1100–1350 börjar på sidan 52 börjar med en inledande text där 

de tar upp saker som sker under medeltiden med fokus på kyrkan och en koppling 

till nutid (s. 52): ”På samma sätt som ditt liv idag fylls av TV, datorer, Ipads och 

smartphones uppfylldes medeltidens människor av kyrkan och tankar på Gud”. 

Bredvid denna inledande text så finns det en fråga som är skriven med svart text på 

gul bakgrund, ”Hur förändrade kristendomen livet för människorna?”. Under den 

frågan sitter det en liten text om att medeltiden betyder mellantiden och att det 

sträcker sig över 400år vilket gör att författaren valt att dela kapitlet medeltiden i 

två. Längst ner på sidan finns det en tidsaxel som markerar ut viktiga händelser och 

ungefärligt årtal under denna första del.  

På sidan 53 finns tre bilder, två tecknade och ett fotografi. De första två bilderna 

är tecknade och avbildar en kung, den andre visar vilka som var frälse och ofrälse 

och fotografiet är på en kyrka. Dessa tre bilder har en varsin bildtext på 2–3 

meningar med en förklaring till bilderna. På denna sida finns även en grön figur och 

en svart med en varsin pratbubbla med lite information om kyrkan. Dessa två figurer 

fortsätter att dyka upp i kapitlet med ibland frågor och ibland påståenden eller 

fördjupningar.  

Denna bok är uppdelad i delkapitel som markeras med en rubrik i svart fet stil 

och sedan en brödtext. I brödtexten kommer det sedan ord som är skriven i kursiv 

stil som sedan förklaras i en ordlista som finns som fotnot med gul bakgrund och 

svart text. Förutom brödtexten så finns det olika typer av faktarutor som ger en liten 

fördjupning om utvalda delar, dessa har olika inramningar exempelvis röd streckad 

kant, blå heldragen kant eller bilder med tillhörande text på brun/beige bakgrund. 

Sista sidorna (s. 78–79) har en sammanfattning bestående av små rutor med bild 

och text som väldigt kort (1-5st meningar) sammanfattar delkapitlen i boken. De två 

små figurerna (gröna och svarta) ställer en fråga skriven med svart text på gul 

bakgrund och svaren till frågorna med vit text på blå bakgrund, de ska föreställa 

pratbubblor. Slutligen så kopplar de ihop detta kapitel med nästkommande kapitlet 

med texten: ”Nu ska vi ta oss vidare till den senare delen av medeltiden”, följt av en 

bild på en hand som pekar på nästa sida.  

 

Sammanfattning översikt 

Samtliga författare av dessa böcker använder sig av liknande metoder för att 

förstärka vad som är av mest vikt i texten i enlighet med visuell framskjutenhet ”…ju 

mer framskjutet ett textelement är, desto viktigare är det” (Björkvall, 2019, s. 100). 

Författarna av böckerna uppfyller detta då de använder överskrifter i olika storlekar 

och färger vilket gör att de blir framhävande i texten. För att visa läsaren vad 
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fokusområdena i texten är använder de sig av rutor med olikfärgade inramningar. I 

”Utkik Historia 4–6” använder sig författaren av gul färg och kursiv stil för att 

markera vissa ord i texten vilket gör att dessa ord uppfattas som viktiga. 

Det som är gemensamt gällande kapitlet om medeltiden är att alla de tre 

analyserade läroböckerna tar upp religionen, specifikt kristendomen. Kristendomen 

får olika mycket utrymme men är med som en central del för området medeltiden. 

Även hur människor levde och de olika stånden är gemensamt i de analyserade 

kapitlen, men det är religionen som är mest framträdande Alla läroböckerna har tagit 

upp religion men gett olika mycket utrymme till den delen. Författaren till ”Puls 

Historia” har gett mest utrymme åt religionens utveckling. ”Utkik Historia 4–6” har 

inte gett lika mycket utrymme utan här har författaren haft fokus på samhället ur 

olika perspektiv istället. I ”Upptäck Historia” så ges det minst utrymme för 

religionen men den finns med både som en egen kapiteldel och tillsammans med 

delkapitlena om makt. Makt och kungar är det som denna författare har valt som det 

viktigaste i detta kapitel.  

I tabell 4 (bilaga 7) finns samtliga ord som är markerade i böckerna, samt vilka 

ord som finns med i mer än en bok och som författarna valt att markera. Bland de 

markerade orden i böckerna fanns det inte något ord som alla tre böckerna valt att 

ta upp. Däremot finns det totalt sju ord som är lika bland böckerna, främst mellan 

”Utkik Historia 4–6” och ”Upptäck Historia” där totalt fyra ord är lika. Exempel på 

dessa ord är borgare och gesäll. ”Puls Historia” och ”Utkik Historia 4–6” har inga 

ord som är lika.  

”Utkik Historia 4–6” har i kapitlet innan det analyserade kapitlet en beskrivning 

och förklaring till viktiga ord och begrepp för avsnittet medeltiden. I ”Upptäck 

Historia” tas endast ordet ”medeltiden” upp och förklaras och i ”Puls Historia” tar 

de inte upp någon beskrivning eller skrift där de berättar om något begrepp.  

Gällande böckernas upplägg rent strukturmässigt är det endast ”Utkik Historia 

4–6” som använder sig av diskussionsfrågor löpande i delkapitlen. Denna bok är 

även den enda som använder sig av repetitionsfrågor i sin repetitionsdel. I ”Puls 

Historia” så finns ingen repetitionsdel och inga frågor som läsaren kan ta hjälp av 

för att kontrollera sin inläsning och förståelse. ”Upptäck Historia” har några 

diskussionsfrågor som dyker upp ibland i texten, men den har en sammanfattning 

utan frågor sist i kapitlet. Skriftspråket i dessa läroböcker är enkelt och förklarande 

där ”Puls Historia” och ”Upptäck Historia” använder sig av korta skriftstycken 

medan ”Utkik Historia 4–6” har längre stycken men språket är likt (exempel på detta 

kommer i djupanalysen).  

De tre läroböckerna använder bilder på olika sätt där ”Utkik Historia 4–6” sticker 

ut då denna bok har minst antal bilder men däremot mer text på varje sida. ”Puls 

Historia” och ”Upptäck Historia” arbetar med fler bilder och mindre text. Det som 

är lika mellan läroböckerna gällande användandet av bilder är att samtliga används 

i förstärknings- och informationssyfte. Bilderna visar på personer, händelser eller 

verktyg som är passande till den text som hör till. Gällande bildtexterna så är det 

oftast en kort mening av berättande karaktär som beskriver bilderna. 
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Ur historiedidaktiskt perspektiv använder samtliga analyserade läroböcker 

narrativistiska paradigm, det vill säga att författarna skriver texterna i berättarform.  

 

Djupanalys delkapitlen 

Puls Historia (Körner och Lindberg, 2012), (Bilaga 1) 

Delkapitlet ”Bönderna” börjar med en bild som tar upp halva sidan. Bilden är 

tecknad och visar en gård nära en strand där människor gör sina sysslor och vilka 

djur som finns där. Nere till höger under bilden finns en bildtext som sammanfattar 

att varje familj i byn har sin egen gård och egna åkrar men att ängar och skogen 

ägdes tillsammans. Bildtexten har rak vänstermarginal och svart text som är lite 

mindre än övrig brödtext. Ur ett visuellt framskjutenhetsperspektiv (Björkvall, 

2019, s.100–110) är den här bilden intressant då den är först i kapitlet, tar mycket 

plats och innehåller många olika färger. Utifrån en analys med hjälp av de fyra 

funktioner som Eriksson beskriver (2017, s. 50) framträder följande: Den första 

funktionen (att skapa ett intresse) uppfylls genom att läsaren: läser bildtexten och 

börjar titta på vad som händer på bilden, vad människorna gör, vart skogen är och 

vad de menar med åkrar som exempel. Den andra funktionen (den känslomässiga), 

triggas igång av bilden då den är så detaljrik. Exempelvis kan läsaren dra paralleller 

mellan egna erfarenheter och med djur, fiske, båt och ved. Den tredje funktionen är 

den kognitiva och den visar att bilden används på ett sätt som binder ihop bilden 

med bildtexten och på så sätt visar hur en familj på medeltiden kunde leva. Men 

också för att den här bilden går att koppla till de andra bilderna på nästa sida där 

bilder på kvinnor som jobbar visas och de har likadana kläder som på första bilden. 

På så sätt binds bilderna ihop. Texterna som följer handlar om: bönderna, bondbyn 

samt kvinnor och dessa hör ihop med bilderna så den tredje funktionen uppfylls. 

Bilden förväntas hjälpa i förståelsen och inlärningen av texten. Ifall fjärde 

funktionen uppnås i detta kapitel kan inte svaras på i denna uppsats då det endast är 

läroboken som granskas och inte mottagarna av texten. Detta kapitel saknar en 

tydlighet som gör att det direkt går att koppla till funktion fyra. 

Under bilden på vänster sida kommer överrubriken ”Bönderna” i blå fet stil. 

Denna rubrik följs av brödtext med rak vänstermarginal. Brödtexten är av berättande 

karaktär, ett exempel är: ”Liksom på vikingatiden var nästan alla människor bönder, 

och precis som då hade de självhushållning” (s. 48). På detta sätt kopplar även texten 

till det föregående kapitlet om vikingarna.  Vidare i brödtexten skriver författaren: 

”Det betyder att de skaffade sig all mat de behövde genom jakt, fiske och jordbruk” 

(s. 48). Nästa del av brödtexten har författaren valt att göra en radbrytning och sedan 

binda samman texten med det föregående stycket med inledningen ”Det betyder…”. 

Resten av denna brödtext fortsätter på liknande sätt med en till tre meningar i varje 

stycke. En kort berättande del om några exempel på faror, varor och redskap och 

städer kommer sist i denna textdel.  

Bredvid brödtexten på denna sida finns det ett fotografi på en sax från 

vikingatiden med en text som kopplar att människorna på medeltiden använde 
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likadana saxar. Denna bild är där för att väcka uppmärksamhet och för att koppla 

detta kapitel med det föregående kapitlet om ”Vikingarna”, konkret betyder det att 

bilden uppfyller funktion ett och två (Eriksson, 2017, s 50). 

På sidan 49 tas tre ämnen upp: ”I bondbyn”, ”Kvinnorna” och ”Bönderna blev 

bergsmän”. Upplägget av texten är likadant som på föregående sida med blå 

överskrift följt av brödtext där ett fåtal meningar bygger ett stycke. I första delen om 

bondbyn så görs en koppling till nutid genom att författaren gör en jämförelse om 

hur bondbyarna ligger geografiskt idag och hur de låg på medeltiden. Brödtexten tar 

upp några fakta på samma sätt som föregående del.  

Bilderna på denna sida är tecknade och placerade längst ut på den högra övre 

halvan. Bilderna föreställer två kvinnor som arbetar. På den första bilden är det en 

kvinna som mjölkar en ko och den andra bilden visar en kvinna som kärnar smör, 

bägge bilderna har en beskrivande bildtext som förtydligar vad de föreställer. Dessa 

bilder fyller funktion ett och två genom att de vill förstärka vilka som jobbade på 

gården och vad de arbetade med (Eriksson, 2017, s. 50).   

Längst ner finns en beige sidfot med tre ord som har en kort förklaring (s. 49): 

• Bergsman är en bonde som tar fram metall ur berggrunden. 

• Äng är ett öppet område i naturen där det inte växer så många träd. 

• Malm är en sten som innehåller metall. 

På sidan 50–51 följer tre texter om, ”Bönderna byggde kyrkor”, ”Prästen ledde 

sin församling” och ”Den vackra kyrkan”. ”Bönderna byggde kyrkor” har en större 

överskrift än de andra men alla överskrifter är i blåa och i fet stil. Upplägget på dessa 

sidor är likadant som de två föregående sidorna med brödtexter bestående av stycken 

som är uppbyggda av en till tre meningar.  

Två fotografier finns på dessa sidor, det första tar upp en halv sida och är tagen 

inifrån en kyrka, den andra på en dopfunt. Bildtexterna tar upp att bilderna är från 

Alnö kyrka i Medelpad och hur gammal dopfunten är. Dessa fotografier fyller 

funktion ett, två och tre då de skapar ett intresse, den känslomässiga kopplingen till 

tidigare erfarenheter och att de är direkt kopplade till texterna som handlar om 

kyrkan och dess uppbyggnad (Eriksson, 2017, s. 50). 

Även på dessa två sidor finns en beige fotnot med fem ord som har förklaringar 

(s. 50–51):  

• Gudstjänst är när människor samlas för att be till sin gud eller sina gudar. 

• Viga gör prästen när han leder en vigsel, som är när två personer gifter 

sig. 

• Altare är i en kristen kyrka ett bord som prästen ber framför. 

• Helgon är en människa som blivit helig efter sin död och som kan hjälpa 

den som ber till helgonet. 

• Helgonbilder är bilder på heliga personer. 

Texterna på de första två sidorna i kapitlet (s. 48–49) innehåller konkreta 

substantiv såsom: kläder, skor, vapen, redskap, kor, får, getter, järn, koppar och 

silver. De verb som förekommer står i preteritum som tempusform exempelvis: 
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skaffade, ägde, hjälptes och tillverkade. Texten använder sig mycket av 

demonstrativa pronomen ”de” exempel: de självhushållning, tillverkade de, låg de, 

de hade, beslutade de. Ett fåtal fackord används (fackord för bönder): mjölka, 

smörkärna och jordbruk. Det används ett fåtal adjektiv för att beskriva substantiven. 

Det är få bisatser i texten, ett exempel på en bisats som finns i texten är: ”…och 

precis som då hade de självhushållning”. På nästkommande sidor om bönder och 

kyrkan bygger texten på likadan struktur med substantiv, verb, pronomen, fackord 

(fackord för kyrkan), inga adjektiv och få bisatser. Det textuella temat för detta 

kapitel är att överskrifterna för brödtexterna får sina förklaringar i texten med hjälp 

av uppradning på saker som människorna tillverkade eller arbetade med.  

Textmönstret använder sig av en komplex tidsdisposition tillsammans med en 

temadisposition vilket innebär att texten använder olika infallsvinklar om bönderna. 

Exempelvis så står det i texten att bönderna blev bergsmän vilket tyder på att 

bönderna utvecklades under tid för att sedan hoppa tillbaka och berätta om hur 

bönderna byggde kyrkorna. Att bönderna utvecklas under tid då de blir bergsmän 

baseras på att i texten tar de upp hur de använder olika sätt för att hitta material som 

de kunde använda till handel och verktyg som blev mer hållbara. Den funktionella 

plan som texten tycks ha är att den på ett generellt och allmänt sätt tar upp historia 

om: ”Bönderna”, ”Bondbyn”, ”Kvinnorna”, ”Bönderna blev bergsmän”, ”Bönderna 

byggde kyrkor”, ”Prästen” och ”Den vackra kyrkan”. Genom att berätta om dessa 

delar så skapas en förståelse om livet som bonde på medeltiden och kyrkornas 

uppkomst. Detta visar också vad författaren anser är viktigt att förmedla. I kapitlet 

”Bönderna” berättar författaren om familjerna och byborna i allmänhet. I texten om 

kvinnorna beskriver författaren kvinnorna som de hårdast arbetande personerna i 

byn. Det var kvinnan som såg till att gården och familjen överlevde samtidigt som 

hon oftast var gravid. Med detta vill författaren visa och berätta att kvinnorna hade 

en stor roll under medeltiden. Författaren beskriver även faderns och makens 

inverkan på kvinnans liv. Under medeltiden bestämde männen (fadern och maken) 

över kvinnorna, i texten står det: ”Fadern bestämde över den ogifta kvinnan, och när 

hon hade gift sig bestämde mannen över henne” (s. 49). I början av texten om 

kvinnorna så hänvisar författaren till vikingatiden och att kvinnorna på den tiden 

också var de som arbetade hårdast. En sådan referens till dagens samhälle och att 

männen inte bestämmer över kvinnor hade kunnat pekat på Lgr11´s centrala innehåll 

om skillnader och likheter i levnadsvillkor mellan könen men också kunna involvera 

läsaren på ett djupare plan och bygga en känslomässig koppling. Historiedidaktisk 

så hade en sådan referens kunnat skapa ett djupare historiemedvetande, genom att 

se hur det var på medeltiden och hur det är nu och hur vi vill att det ska vara (dåtid, 

nutid och framtid). 

Kyrkan har stor plats i kapitlet vilket kan bero på att det dels har ett stort utrymme 

i det centrala innehållet och att det finns många medeltida kyrkor kvar. Den 

kombinationen gör att författaren dels kan koppla till styrdokumenten samt till 

existerande kyrkor för att bibehålla läsarens intresse.  
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Utkik Historia 4–6 (Johanstiden och Uppström, 2014), (Bilaga 2) 

Avsnittet ”Bönderna och livet runt byn” (s. 38–39) är en enda brödtext bestående av 

tre stycken med totalt 15 meningar. Styckena är som små berättelser där författaren 

i andra stycket gör en koppling till läsaren genom ”…minsta gården hade tegar, som 

inte var större än ditt klassrum”. Överskriften är gul och fet stil sedan finns det två 

gula ord (de två översta orden) och ett ord i kursivstil (s. 38): 

• byalaget 

• tegar 

• undernärda 

Texten är uppbyggd med huvudsatser och bisatser exempelvis: ”Oavsett vilket, 

var du en fri man och fick delta i byalaget, där man beslutade om viktiga 

gemensamma frågor.” Texten använder sig av fackord som är typiska för medeltiden 

och bönder exempelvis: tegar, åkermark och arrendera. Denna text radar inte upp 

saker utan har ett flyt genom hela texten. Däremot kommer det något exempel här 

och var om vad som exempelvis odlades eller vad som skedde om människorna bröt 

mot byalagets beslut. De flesta verb som finns i texten står i temaformen infinitiv 

exempelvis: hyra och plöja. Ordet ”beslutade” används flertalet gånger och då i 

preteritum. I denna text används pronomen du och ditt för att koppla mottagaren till 

texten, men också de och den används. 

Textmönstret och den funktionella planen för denna text är att beskriva bönderna 

och deras liv runt byn, hela stycket handlar om just det. Det finns ingen 

tidsdisposition i det här stycket.  

Det finns ingen bild på sidan med text men på sidan 39 är det en stor bild som tar 

upp nästan hela sidan med texten ”Det var tryggt att bo i en by. Där fanns också 

kyrkan.” (s. 39). Under bilden finns det frågor som läsaren kan svara på utifrån det 

som sker på bilden. Frågorna är skrivna på en blåbakgrund med svart text. Ur ett 

visuellt framskjutenhetsperspektiv (Björkvall, 2019, s.100–110) så tar denna bild 

väldigt mycket fokus då den är i olika färger, detaljrik och tar upp nästan en hel sida. 

Eftersom den har en bildtext men också en frågeställning så uppfylls de tre 

funktionerna för en bild (Eriksson, 2017, s. 50). Vad gäller funktion fyra så uppfylls 

den då bilden har en bra koppling till texten om bönderna och bilden är så pass 

detaljrik att den visar texten i bildform. Samtidigt ger frågorna som tillhör texten en 

möjlighet att arbeta och förstå detta avsnitt på ett helt annat sätt än bara läsa texten. 

Texten om bönderna är inte långt och tar inte upp olika kön utan presenterar alla 

som människor, grannar och bönder och att samtliga var hårt arbetande. I stycket 

hänvisar författaren de minsta tegarna under medeltiden till storleken på dagens 

klassrum och på så sätt skapas det en historiemedvetenhet hos mottagaren. 

 

Upptäck Historia (Ljunggren, 2015), (Bilaga 3:1 och 3:2) 

Huvudrubriken ”Arbeta för att överleva” (s. 58) är skriven i svart fet stil. Brödtexten 

till denna rubrik kopplar till nutid genom: ”Idag arbetar vi och tjänar pengar, för att 

ha råd att bo och äta.” och ”På medeltiden arbetade människorna för att överleva”. 
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Följt av denna text kommer det underrubriker i grön fet stil som har egna texter som 

består av 2-3st stycken per text. Dessa stycken består av upptill fyra meningar med 

påståenden och fakta samt en mening med koppling till vikingatiden: ”Istället för 

vikingatidens långhus byggde bönderna nu flera mindre hus”. I dessa texter finns 

det även ord som är skrivna i kursivstil, dessa ord finns förklarade i ordlistan längst 

ner i en fotnot:  

• Husbehov Då man bara odlar, fiskar eller jagar det man behöver själv och 

inte säljer det vidare till någon annan. 

• Rättighet Då har man tillstånd eller frihet att göra något man vill. 

Den enda bilden som finns på denna sida är ett fotografi på en timmerstuga med 

tillhörande bildtext som förklarar vart timmerstugorna kom ifrån. Ur ett visuellt 

framskjutenhetsperspektiv (Björkvall, 2019, s.100–110) så tar inte denna bild 

speciellt mycket plats utan det är den skrivna texten som lockar läsaren. Den här 

bilden uppfyller den andra funktionen enligt Eriksson (2017, s. 50) då den kan 

kopplar till det känslomässiga, där mottagaren av tidigare erfarenhet kan ha sett en 

timrad stuga. I texten så nämns olika sorters hus som fanns på både vikingatiden och 

medeltiden men inget om vilken typ av hus som är på bilden förutom att det är en 

timrad stuga. Detta gör att övriga funktioner inte uppnås. 

Upplägget för sidorna som följer är likadana som ovanstående med underrubriker 

i grön fet stil och brödtexter med information och påståenden och några kursiva ord 

som förklaras av ordlistan i fotnoten. På sidan 59 så finns även en inforuta om 

”Bergsmän” med svart text på gul bakgrund med lila heldragen kant och fem bilder 

som visar på olika saker som bonden jobbar med och en text om att bonden var 

mångsysslare. Detta sätt med underrubriker, brödtext, inforutor samt den gröna och 

svarta figuren är ett genomgående sätt att skriva denna kapiteldel.  

Bilderna som tas upp i resten av kapitlet fyller funktionerna ett, två och tre. Detta 

på grund av bildernas utformning och direkta koppling till texten att de illustrerar 

samtliga saker som räknas upp i texten. På bild nr två (s.59) illustreras vad bönderna 

arbetar med för olika saker vilket kan hjälpa mottagare med lässvårigheter, detta gör 

att den bilden även uppfyller funktion fyra (Eriksson, 2017, s. 50). 

Ord som tas upp i ordlistan längst ner på sidorna är:  

• Byalaget, ett samarbete mellan bönder i en by. 

• Allmänning var skog och marker som byalaget ägde tillsammans. 

• Mångsysslare Den som arbetar med många olika sysslor. Ofta någon som 

behärskar flera yrken. 

• Tvåskifte Bonden odlade bara den ena halvan av åkern. Den andra halvan 

vilade, låg i träda. Året därpå bytte bonden och lät den första halvan vila. 

• Treskifte Ännu större skördar blev det med treskifte. Då delades åkern i tre 

delar. Två delar odlades och bara en tredjedel vilade omväxlande i träda. 

• Trälar var människor som tagits till fånga och arbetade som slavar på 

gården. 
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• Landbor kallades de bönder som inte ägde jorden där de hade åkrar. De 

fick ge en del av skörden till jordägaren. 

Texterna i detta kapitel är uppdelade på olika delar av bondelivet såsom: boende, 

böndernas arbete, hustrun, barn, samhällsroller, verktyg och odling. Dock används 

det samma struktur för varje styckesindelning. Överskriften återkommer oftast i 

första meningen och bestämmer vilken reflexiva pronomen som används i dessa 

stycken är det: de, hon och sina som används. Verbanvändning är vanligt 

förekommande som temaformen preteritum: bakade, bryggde och tillverkade är 

några exempel. Texten använder sig av bisatser då texterna ska förtydliga något från 

meningen innan, exempelvis: ”De arbetade hårt, både som bondkvinnor och 

drottningar”. Fackord för bönder används: skörden, plogar och hästskor är exempel 

på dessa. 

Textfunktionen är att gå in på de olika delar som rörde bönderna och deras liv för 

att ge kunskap och förståelse för medeltidens bondmänniskor. Tidsdisposition är 

inget som används i detta kapitel, i texten så förflyttas inte läsaren vare sig framåt 

eller bakåt utan samtliga delar är kvar på samma tid.  

På sidorna 60–61 berättar författaren om familjen, med fokus på att barnen fick 

hjälpa till och att kvinnorna var de som arbetade hårdast. Men också på att kvinnorna 

saknade laglig rätt och var omyndiga detta innebar att de män som stod närmast 

kvinnan bestämde över kvinnan. Här skapar författaren en historiemedvetenhet 

genom att i en kort dialog mellan de två figurerna (som följer med genom hela 

boken). I dialogen berättar figurerna att år 1863 fick ogifta kvinnor bestämma över 

sitt eget liv och att gifta kvinnor fick bestämma över sitt liv år 1921. På detta sätt 

där författaren kopplar dåtid med nutid hjälper mottagaren med skapandet av 

historiemedvetenhet.  
 

Stödfrågor för ett historiedidaktiskt perspektiv 
 

➢ Hur är texten utformad? 

Texten i ”Puls Historia” och ”Upptäck Historia” är mest lika då de använder 

sig av mycket bilder och luftigt skriftspråk (se bilaga 1 och 3:1, 3:2). ”Utkik 

Historia 4–6” har en mera kompakt karaktär i sin text, det är inte så många 

bilder och skriften blir ganska kompakt (se bilaga 2). Skriftspråket och 

bildtexterna är av berättande karaktär (narrativistiska paradigm) där fakta 

oftast radas upp i ”Puls Historia” och ”Upptäck Historia”. I ”Utkik Historia 

4–6” är det ett annat flyt i det som berättas och inte lika mycket exempel 

radas upp. I skapandet av historiemedvetande så arbetar ”Utkik Historia 4–

6” och ”Upptäck Historia” med att skapa en koppling mellan dåtid, nutid och 

framtid genom att antingen ställa frågor i texten eller i meningarna jämföra 

med exempelvis att vi idag arbetar för pengar. På detta sätt så arbetar 

författarna med att mottagaren ska kunna se och bli medveten om hur dåtiden 

hjälper till att skapa nutid och därmed framtiden.  
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I de analyserade kapitlen syns det ur ett historiebruksperspektiv att det är en 

enighet mellan läroböckerna om vad som ska tas upp. En tolkning till detta 

är att texterna är brukstexter som har syftet att förmedla kunskap genom att 

följa styrdokumenten för den valda sociala praktiken. Ur ett 

historieskrivningsperspektiv så är texterna skrivna efter genren översikter. 

Texterna är skrivna så att de berättar en bred allmännelig historia som är 

begränsad till exempelvis medeltiden. Vidare så är inte texterna 

argumenterande utan texterna framför fakta på ett sätt som gör att de verkar 

självklara.    

 

➢ Vilka bilder används? 

De bilder som används är en mix av tecknade och fotografier, detta gäller 

alla tre läroböckerna.  

En tolkning kan vara att bilderna är tänkta att strukturera upp tankarna hos 

mottagaren rent pedagogiskt. Jag baserar detta på då bildtexterna, bilderna 

och texterna har en tydlig koppling i läroböckerna. Denna koppling uppnås 

genom att illustratören och författaren i sina bildtexter förmedlar vilket 

perspektiv och kontext som illustrationen ska förmedla.   

 

➢ Vad förmedlar bilderna? 

Bilderna hör ihop med texten och förmedlar en förstärkning på det texten tar 

upp, detta genom att bilderna har en bildtext som förstärker eller berättar 

vilken kopplingen är till texterna. Ur ett historiebruksperspektiv används 

exempelvis bilderna om bönderna till att visa hur människorna arbetade, 

bodde och levde samt utvecklade effektivare arbetsredskap. Genom att 

bilderna visar dessa saker kan mottagaren göra en medveten koppling till hur 

det är nu och på så sätt bli medveten om hur livet för bönderna har utvecklats. 

Även de övriga bilderna kan på liknande sätt hjälpa mottagaren till 

historiemedvetenhet genom att exempelvis visa hur människor i de olika 

stånden hade olika kläder beroende på vilket stånd de tillhörde. På så sätt 

visas klassamhället och kan öppna ingångar till diskussioner om samhället 

idag och hur det kan se ut i framtiden om utvecklingen fortsätter i samma 

riktning.  

Bilderna i avsnittet om bönderna förmedlar att bönderna var hårt arbetande 

och jobbade tillsammans. Detta är mest tydligt i ”Utkik Historia 4–6” som 

bara har en bild. I ”Puls Historia” och ”Upptäck Historia” visas det att det är 

mest kvinnorna som jobbar på gården. Gällande medeltiden så förmedlar 

bilderna i ”Puls Historia” att det är stora klasskillnader, en tydlig uppdelning 

mellan de olika stånden, samt att kyrkan och klostren var väldigt viktiga 

under medeltiden. Den tolkningen görs på grund av mängden bilder som 

kopplas till kyrkan och religion är stora och får mycket utrymme. I ”Utkik 

Historia 4–6” är det få bilder och de som finns visar på skillnader vad gäller 

kläder bland stånden, att det var smutsigt på gatorna, mycket arbete i byarna 
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och sen att råttor spred pesten. ”Upptäck Historia” använder sig av liknande 

bilder som ”Puls Historia” och som förmedlar samma saker, men ”Upptäck 

Historia” har fler bilder på och om regenterna samt hur stort land som 

regenterna hade. Vilket förmedlar att regenterna och landets storlek var av 

stor vikt under medeltiden. 

 

 

➢ Hur ser relationen mellan läroplanen och läromedlens innehåll ut? 

Det rödmarkerade i följande tabell är de områden i det centrala innehållet 

som respektive bok inte tar upp. 

            Tabell 5, Läroböckernas relation till Lgr11 (Skolverket, 2019, s. 207–208) 

Centrala innehållet 

i Lgr11 

Puls Historia Utkik Historia 4–6 Upptäck Historia 

Tidsbegreppet 

medeltiden och dess 

betydelse. 

Tar inte upp vad 

som är begrepp i 

kapitlet, men vissa 

ord har en 

förklaring längst 

ner på sidan. 

Tar upp vad som 

anses vara viktiga 

ord och begrepp 

med förklaring, 

samt vad ordet 

medeltiden betyder. 

Tar upp vad ordet 

medeltiden betyder 

och har en ordlista 

längst ner på nästan 

varje sida, men 

skriver inte ut vad 

som är viktiga 

begrepp. 

Exempel på hur 

medeltiden kan 

avläsas i våra dagar 

genom traditioner, 

namn, språkliga 

uttryck, byggnader 

städer och gränser. 

I löptexten finns 

det referenser till 

saker som kommer 

från medeltiden 

som syns idag, 

exempelvis: 

kyrkor, läkande 

växter som 

används till 

medicin, 

glasögonen och 

kristna traditioner 

(påsk som 

exempel). 

I löptexten finns 

det exempel på 

saker som finns 

kvar så som: 

skriftrullar, tegel 

(murade), kyrkor, 

glastillverkning och 

kristna traditioner 

(påsk som 

exempel) samt de 

13stift som finns 

kvar idag.  

Exempel på saker 

som tas upp som 

finns kvar idag: 

avbildningar av 

Sankt Erik, Heliga 

Brigittas relikskrin 

och klostret Vreta i 

Östergötland. 

Nordens 

kulturmöten med 

övriga Europa och 

andra delar av 

världen genom ökad 

handel och 

migration, till 

exempel genom 

vikingatidens resor 

och medeltidens 

handelssystem. 

Den tar upp hur 

handelsstäder 

uppkom och att 

bland annat tyska 

köpmän 

invandrade. 

Medeltidens 

handelssystem tas 

inte upp i detta 

kapitel. Men att det 

kom munkar och 

nunnor från andra 

länder och med 

mycket kunskap. 

Hur 

handelssystemet 

fungerar tas inte 

upp detta kapitel. 

Men att det kom 

munkar och nunnor 

från andra länder 

med kunskaper om 

olika ting. 

De nordiska 

staternas bildande 

Tar inte upp det i 

detta kapitel. 

Tar inte upp det i 

detta kapitel. 

Tar inte upp det i 

detta kapitel. 
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Kristendomens 

införande i Norden. 

Religionens 

betydelse för 

kulturer och stater i 

Sverige och de 

övriga nordiska 

länderna samt 

konsekvenser av 

dessa förändringar 

för olika människor 

och grupper. 

 

Tar upp alla 

punkter.  

Tar upp alla 

punkter. 

Tar upp alla 

punkter 

Några av de 

europeiska 

upptäcktsresorna, 

deras betydelse och 

konsekvenser. 

Tar inte upp det i 

detta kapitel. 

Tar inte upp det i 

detta kapitel. 

Tar inte upp det i 

detta kapitel. 

Vad arkeologiska 

fynd, till exempel 

myntskatter och 

fynd av föremål 

från andra kulturer 

kan berätta om 

kulturmöten och om 

likheter och 

skillnader i 

levnadsvillkor för 

barn, kvinnor och 

män. 

 

Tar upp lite om 

historiska källor, 

sen visas en del 

bilder på saker 

från medeltiden 

exempelvis en 

dopfunt. Tar upp 

skillnader och 

likheter mellan 

män, kvinnor och 

barn. 

I detta kapitel tas 

det upp att munkar 

och nunnor skrev 

texter och böcker 

som finns kvar i 

dag och är viktiga 

historiska källor. 

Sen tar den också 

upp att det inte var 

så stor skillnad 

mellan barn och 

vuxna då bägge 

fick jobba hårt.  

Tar inte upp vad 

arkeologiska fynd 

kan ha för värde. 

Tar däremot upp 

skillnader mellan 

män och kvinnor. 

 

Sammantaget så uppfyller ”Utkik Historia 4–6” och ”Puls Historia” mer av 

det centrala innehållet ”Upptäck Historia”. 

 

➢ Vilka begrepp används? 

”Puls Historia” har ord i en ordlista längst ner på sidorna, dessa ord skulle 

kunna tolkas som begrepp. Men det står inget i läroboken om dessa ord, 

vilket gör att syftet med orden blir oklart. Om de skulle kunna vara begrepp 

som behöver förtydligas eller om författaren tycker det är svåra ord och 

därför har en förklaring på dem. Tittar men på hur begreppsanvändningen 

ska vara i det centrala innehållet i tabellen innan så visar det att denna 

lärobok inte uppfyller kravet om att förklara tidsbegreppet medeltiden.   

”Utkik Historia 4–6” tar upp viktiga begrepp och ord, dessa är: medeltid, 

förändring, likhet, skillnad, orsak och konsekvens, källor och regent. Dessa 

begrepp är de tydliga med att framföra och förklara. Men det finns andra ord 

som tas upp i texten och dessa ord är markerade med gul färg eller i kursivstil 
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som skulle kunna tolkas som att de orden också är begrepp och ord som är 

av vikt. Det finns ingen förklaring i läroboken vad dessa ord står för. Att 

medeltiden förklaras gör att läroboken uppfyller begreppskravet i det 

centrala innehållet. 

”Upptäck Historia” tar bara upp begreppet medeltiden med en förklaring. 

Det finns även en ordlista längst ner på sidorna i läroboken som tar upp några 

ord ur löptexten med en förklaring. I läroboken beskrivs det inte hur dessa 

ord ska användas om det är viktiga ord för medeltiden eller om det är svåra 

ord som behöver förklaras för mottagaren. Då kravet i det centrala innehållet 

är att tidsbegreppet medeltiden ska finnas med så uppfyller läroboken det 

kravet. 

 

➢ Har de olika läromedlen utelämnat något som de andra läromedlen 

har? 

Som det syns i tabell 5 så är det en del saker som utelämnats i de olika 

läroböckerna. Som exempel så har ”Utkik Historia 4–6” har utelämnat 

kvinnornas situation under medeltiden i kapitlet om bönderna, de andra två 

läroböckerna tar upp det avsnittet. En annan skillnad är att ”Utkik Historia 

4–6” har uttalat vilka begrepp och ord som är viktiga. Att inte alla delar är 

uppfyllda i det centrala innehållet kan bero på att i samtliga av de granskade 

läroböckerna finns det två kapitel om medeltiden, där jag valt att granska det 

kapitlet som tar upp bönderna. 
 

8. Sammanfattande diskussion 
I diskussionsavsnittet knyts studiens delar ihop. Analys, resultat och tidigare 

forskning används för att syfte och frågeställningar kan besvaras och diskuteras. 

Frågeställningarna fungerar som rubriker resultatdiskussionen. Efter 

resultatdiskussionen följer en metoddiskussion.  

 

Resultatdiskussion 

Hur beskriver de olika läromedlen det valda området med avseende 

på innehåll, texttyper och bilder? 
 

Medeltidens framställning i ”Puls Historia” speglar den som en tid där religionen 

har en väldigt stor del. Men också sjukdomar och magiska väsen, bönder och 

slutligen staden med lag och rätt. I ”Utkik Historia 4–6” framställs medeltiden på 

liknande sätt dock så är det inte lika många sidor i det kapitlet som i ”Puls Historia” 

och i ”Upptäck Historia”. I ”Upptäck Historia” är det tre huvudområden som tas 

upp, dessa områden är: religionen, bönderna och Sveriges regenter. 

Samtliga tre läroböcker framställer bönderna som viktiga för tidsperioden 

medeltiden, detta då de allra flesta som levde på denna tid var just bönder. Dock så 

ges det olika mycket utrymme i läroböckerna för just bönderna. I ”Puls Historia” 

och ”Upptäck Historia” får kapitlet om bönderna fyra respektive sex sidors 
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utrymme. Dock använder dessa böcker mindre skriven text och mer bilder än i 

”Utkik Historia 4–6” som har en bild och bara ett stycke med text. I ”Puls Historia” 

framställs kvinnor vara lägre stående än mannen men är de som får hemmet och 

familjen att fungera. Detta tillsammans med hur bönder byggde kyrkor tar upp mest 

utrymme samt att gården och byn var viktig. I ”Utkik Historia 4–6” fokuseras delen 

på bönderna att handla om hur de levde och skötte sin gård. ”Upptäck Historia” tar 

upp: vad bönderna arbetade med förutom arbetet på gården, vilka olika roller som 

män, kvinnor och barn hade samt hur de brukade jorden. I detta delkapitel om 

bönderna är gården och jordbruket det som är framhävande bland de tre 

läroböckerna. Sedan är det kvinnan och hennes roll som är gemensamt för ”Puls 

Historia” och ”Upptäck Historia”. 

Dessa tre läroböcker och dess texter visar på att de är av historieskrivande genre 

översikter. Det vill säga att de berättar en bred allmännelig historia är begränsad 

utifrån detta fall en tidsepok (Floren, Ågren och Erlandsson, 2018, s.11). De visar 

även på att de är brukstexter och ska förmedla kunskap och fakta samt att de är 

kopplade till skolan som institution (Hellspong och Ledin, 1997, s. 7). Precis som i 

Johnsson Harries (2016, s. 67) så saknas viktiga förklaringar och begrepp i ”Puls 

Historia” och ”Upptäck Historia”. I ”Utkik Historia 4–6” tas det upp och även 

förklaras men i samtliga böcker markeras ord på olika sätt men ingen förklaring hur 

dessa ord ska användas.  

Det som går både för och emot den tidigare forskning om att skrivna texter blir 

mindre och meningarna kortare går att både dementera och bekräfta i denna uppsats 

(Ammert, 2011, s. 32). ”Puls Historia” som är skriven 2012 har kortare textstycken 

och mer bilder än ”Utkik Historia 4–6” som är skriven 2014. Vilket går att tolka 

som att under denna period så skulle skriven text få mer utrymme. Men sedan i 

”Upptäck Historia” som är skriven 2015 har mängden skriven text minskat och 

antalet bilder ökat igen för att ligga runt samma nivå som 2012. Nu är det ju så att 

det är olika författare och olika förlag där det inte framgår i denna uppsats vad 

riktlinjerna för läroböckerna var. 

I de granskade läroböckerna tar de inte upp om värdegrundsfrågor som 

exempelvis jämställdhet. Kvinnor nämns (Heliga Birgitta får en egen del) men 

läroböckerna som på vissa ställen hänvisar till nutid utnyttjar inte detta till att väcka 

tankar och funderingar hos läsarna i dessa grundböcker (Ammert, 2011, s. 37). 

Det som framgår av de olika texterna är att ”Puls Historia” och ”Upptäck 

Historia” verkar vara väldigt lika när det gäller textstruktur, användandet av bilder 

och uppfyller nästan exakt lika mycket i läroplanen. ”Upptäck Historia” går in på 

ett djupare plan både textmässigt och i bilder. Det är få bilder men de som finns 

används till att förstärka den skrivna texten.  

Även vid jämförelse av bilder är dessa olika men att de används på nästan samma 

sätt i ”Puls Historia” och ”Upptäck Historia” förutom den första bilden (i ”Upptäck 

Historia”) som är otydlig till vilken funktion den har i jämförelse med övriga bilder 

i de två läroböckerna. Bilderna i dessa läroböcker behöver ha sin bildtext för att 

kunna förklara vilket syftet är med bilden. Detta då bilder kan förmedla värderingar 
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eller egna tankar hos mottagaren (Wallin Wictorin i Ammert, 2011, s.222). Trots att 

bilden i ”Upptäck Historia” har en bildtext så är den inte tydlig och adekvat vilket 

kan försvåra för eleverna att förstå texten (Eriksson, 2017, s.50).  

 

Vilken historiedidaktisk utformning har de valda läromedlen? 

De analyserade böckerna har en tydlig narrativ struktur där de bjuder in mottagaren 

att följa med i en berättelse. På så sätt kan de sägas vara en del av det narrativistiska 

paradigmet. Vidare är läroböckerna av genren överskrifter inom historieskrivandet 

och är brukstexter, detta innebär att de inte är argumenterande utan ska förmedla en 

bred generell historia i utbildningssyfte. Analyserna i denna uppsats visar att alla tre 

läroböckerna är skrivna på det sättet, till exempel så finns det ingen fördjupning 

inom något avsnitt utan texterna tar upp många olika delar men väldigt allmänt. 

Samtliga analyserade läroböcker gör kopplingar till nutid i löptexten, vilket gör att 

en medvetenhet hos mottagaren kan skapas om dåtid, nutid och framtid och hur de 

hör ihop. Att använda de olika tidsperspektiven i samband med historia är 

historiedidaktiska formen historiebruk enligt Rüsen (2012, s.45). Detta sätt att arbeta 

med olika tidsperspektiv syns tydligast i ”Utkik Historia 4–6” som använder sig 

löpande av diskussionsfrågor som handlar om skillnader mellan då och nu.  

Historiekulturen speglas i de olika läroböckerna genom att de påstår att de följer 

styrdokumentet Lgr11 (Skolverket, 2019). Analysen visar även att samtliga 

analyserade läroböcker uppfyller nästan alla de utvalda delarna i det centrala 

innehållet (Lgr11). Det som är bestämt genom vår historiekultur och inskrivet i 

styrdokumentet Lgr11 (Skolverket, 2019) om medeltiden är (kort sammanfattat): 

Begreppet medeltiden, historiska avtramp i nutid, kulturmöten, bildandet av Norden, 

kristendomen och upptäckresor. Gällande historiemedvetande anser jag att samtliga 

läroböcker försöker skapa detta utifrån den historia som de berättar, kopplat till idag 

och till vikingatiden. ”Utkik Historia 4–6” har högre historiemedvetenhet än de 

övriga på grund av att den har frågor i löptexten. Dessa frågor gör att mottagaren får 

möjlighet att skapa en medveten koppling mellan medeltiden och nutid och framtid.  

 

Hur svarar innehåll och form i de granskade läroböckerna mot det 

centrala innehållet i Lgr11? 

Sammanfattningsvis så var syftet med denna uppsats är att granska och analysera 

innehåll och utformning av olika läromedel i historia för årskurs 4–6, i relation till 

det centrala innehållet i läroplanen för grundskolan, Lgr11.  Det valda temat för 

granskning och analys är att leva på medeltiden, med specifikt fokus på bönderna. 

Vilket den här uppsatsen har gjort och kommit fram till följande. 

Enligt tabell 5 så går det att se alla de granskade läroböckerna har saker som de 

inte svarar på. Sammanfattningsvis så tar inte det analyserade kapitlen i samtliga 

läroböcker upp: de nordiska staternas bildande och europeiska upptäcktsresande. 

Vidare går det att se att ”Puls Historia” tar upp allt utom begreppet medeltiden. I 

”Utkik Historia 4–6” tas allt upp utom medeltidens handelssystem. Och i ”Upptäck 

Historia” tas allt upp utom medeltidens handelssystem och hur efterlämningar är 



 

35 

 

viktiga för historien. Baserat på detta så går det att finna att de två böckerna som tar 

upp mest i det centrala innehållet är ”Puls Historia” och ”Utkik Historia 4–6”. 

Frågeställningen hur de granskade läroböckerna svarar mot det centrala 

innehållet är en komplex fråga och utifrån det granskade innehållet går det att se att 

inte någon av dem uppfyller alla punkter men då detta arbete inte tar med hela 

avsnittet medeltiden utan bara ett kapitel i de granskade läroböckerna. Så ska man 

ha i åtanke att de delar som inte uppfylls kanske står i det utelämnade kapitlet. 

 

Metoddiskussion 

Tidigare refererad forskning visar att läroboken har en betydande roll i 

undervisningen. Den används både i planering och som arbetsmaterial vilket gör att 

en bedömning i vilka läroböcker som ska användas är viktigt så att pedagoger 

uppfyller de styrdokument som finns för utbildningen. Det finns många olika 

läroböcker och många av dem säger sig uppfylla de styrdokument som finns. 

Exempelvis så kan det vara på grund av tidsbrist, ekonomi eller andra anledningar 

att pedagogerna oftast väljer det material som redan finns på skolan. Denna studie 

har tagit det i beaktande och granskat tre vanligt förekommande läroböcker inom ett 

specifikt geografiskt område vilket medfört forskningsetiska överväganden. I detta 

arbete finns inget som kan knyta läromedlen till en specifik skola eller kommun, då 

skolorna som lånat ut material för granskning är anonyma och inte nämnts. Vidare 

så har varje förlag kontaktats och de har gett sin tillåtelse att jag i detta arbete får 

visa vilka sidor i läroböckerna som har granskats.  

Läroböckerna som har granskats är grundböcker för läromedel och till samtliga 

finns både lärarhandledning och arbetsböcker (både analoga och digitala). Dessa har 

medvetet valts bort i denna studie då det inte i klartext står att grundböckerna 

behöver lärarhandledning och arbetsbok för att jobba med dem. Denna studies 

resultatdel skulle eventuellt se annorlunda ut om dessa delar varit med. Studien har 

inte heller använts sig av mottagare för att utesluta andras tolkningar av materialet. 

Vid en fördjupning eller annat perspektiv så hade en studie där mottagarna är med 

varit önskvärd för att se hur de tolkar texten.  

Den teoretiska delen av arbetet är kritisk diskursanalys (Faircloughs) detta för att 

syftet var att enbart titta på läroböckerna precis som de är uppbyggda och påverkade 

av styrdokumentet Lgr11. Valet att använda kritisk diskursanalys är för att det är 

den teori som jag ansåg skulle ge de granskade läroböckerna en rättvis analys. Med 

det menar jag att i detta arbete har jag arbetat med framförallt textanalys och 

diskursiv praktik. Det finns en risk med att arbeta med denna teori som är att analys 

och resultat kan bli färgad av forskarens egna tankar, erfarenheter och värderingar. 

Den risken minskar vid en korrekt utförd textanalys och diskursiv praktik eftersom 

det är enbart texten som granskas och inga värderingar görs.   

Styrdokumentet Lgr11 tillsammans med Hellspong och Ledins (1997) förklaring 

av brukstexter samt historieskrivningens genre ”översikter” utgör Faircloughs sista 

dimension den ”sociala praktiken”. Det vill säga i vilken arena som läroböckerna 

används.   
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I denna analys bearbetades endast en del av läroböckerna. Samtliga läroböcker 

har två kapitel för området medeltiden. För att öka validiteten på arbetet så skulle 

hela kapitlet medeltiden eller hela boken analyseras tillsammans med 

lärarhandledning och arbetsböcker. På det sättet får grundböckerna en helt annan 

dimension. Även studera hur skolor arbetar med dem skulle öka validiteten. 

 

9. Vidare forskning 
Vad den tidigare forskningen och resultatet av denna uppsats visar är att det behövs 

mer uppdaterade studier om läromedel och läroböcker. De studier som är gjorda 

visar att läroböcker har en central roll i undervisningen och därav behöver uppfylla 

de krav som finns på undervisningen idag. Dessa krav finns med i styrdokumenten 

som uppdateras och revideras över tid vilket också innebär att läromedlen behöver 

uppdateras.  

Idag ligger denna granskning av läromedel på den enskilda läraren så genom 

vidare forskning och skapandet av analysmodeller, skulle lärarens möjligheter till 

att granska och uppdatera läromedlen till sin undervisning underlättats. 
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Bilaga 3:1 
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Bilaga 3:2 
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Bilaga 4:1 
Hej! 
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Jag heter Henrik Runnsäter Söderkvist och jag går sista året vid högskolan 
Dalarna. Till mitt examensarbete nu kommer jag att göra en 
läromedelsanalys som kommer att publiceras i portalen Diva. Så det jag 
undrar är om jag kan få tillstånd av er att ha med några bilder i mitt arbete? 
Bilderna kommer från boken Puls Historia grundbok avsnittet ”Att leva på 
medeltiden”. 
Med vänlig hälsning 
Henrik Runnsäter Söderkvist (Grundlärarstudent vid Högskolan Dalarna 
Falun) 

 

29 jan. 10:44 CET  

Hej! 

Tack för intresset! 

Du får gärna avbilda några hela sidor ur PULS Historia 4–6, men inte enskilda 

bilder eller texter. Och tänk på att ange boken som källa. 

Hälsningar 

Gunilla, Kundservice Läromedel 

Tel 08-453 87 00 

kundservice@nok.se 

Natur & Kultur 

Box 27323, 102 54 Stockholm 

nok.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 4:2 
Hej! 
Jag heter Henrik Runnsäter Söderkvist och jag går sista året vid högskolan 
Dalarna. Till mitt examensarbete nu kommer jag att göra en 

mailto:kundservice@nok.se
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läromedelsanalys som kommer att publiceras i portalen Diva. Så det jag 
undrar är om jag kan få tillstånd av er att ha med några bilder i mitt arbete? 
Bilderna kommer från boken Historia 4–6 Utkik avsnittet ”Att leva på 
medeltiden”. 
Med vänlig hälsning 
Henrik Runnsäter Söderkvist (Grundlärarstudent vid Högskolan Dalarna 
Falun) 

 

29/01/2020 09:33 

Hej Henrik, 

 

I alla vetenskapliga sammanhang får man använda bilder och texter utan kostnad. Däremot alla 

som använder våra material för att själva tjäna pengar på dem eller istället för att köpa måste följa 

upphovsrättens regler.  Ni måste hänvisa till förlag och författare och använder ni bilder måste 

illustratörens namn stå med. Analysen får inte vara kommersiell.   

 

Lycka till! 

 

Ha en fortsatt fin dag! 

 

Gizela 

Gleerups Support 

 

Gleerups Utbildning AB 

040–209810 

www.gleerups.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 4:3 
Hej! 
Jag heter Henrik Runnsäter Söderkvist och jag går sista året vid högskolan 
Dalarna. Till mitt examensarbete nu kommer jag att göra en 
läromedelsanalys som kommer att publiceras i portalen Diva. Så det jag 
undrar är om jag kan få tillstånd av er att ha med några bilder i mitt arbete? 
Bilderna kommer från boken Upptäck Historia LGR 11 avsnittet ”Att leva på 
medeltiden”. 

http://www.gleerups.se/
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Med vänlig hälsning 
Henrik Runnsäter Söderkvist (Grundlärarstudent vid Högskolan Dalarna 
Falun) 

 

04/02/2020 08:01 

Hej, 

Vi äger enbart rättigheterna till att publicera de här teckningarna och fotografierna i våra egna 

läromedel och kan därmed inte förmedla dessa till tredje part. Därför måste du kontakta 

upphovsrättshavarna om du använder dig av frilagda teckningar/fotografier. I den här titeln är det 

två olika tecknare men det är lätt att identifiera vilken som har gjort vad. För fotografierna måste 

du kontakta bildbyråerna som finns uppgivna i bildförteckningen. 

 

Om du istället använder dig av ett begränsat antal uppslag/hela sidor, går det bra. Följande 

källhänvisning måste anges: titel, författare och förlag. 

Lycka till med arbetet! 

Christine Ineborn 

Rättigheter & Avtal 

Direkt  08-690 94 08 

Växel  08-690 90 00 

Mobil  070-343 94 08 

christine.ineborn@liber.se 

Liber AB 

113 98 Stockholm 

Besöksadress: Råsundavägen 12, Solna 

www.liber.se 

 

 

Bilaga 5 
Tabell 2 Bilder 

Titel och sidnummer. Antal delkapitel Antal bilder  

Puls Historia s. 46–85 20 exklusive introduktion på två 

sidor 

Totalt: 65 

Tecknade: 32 

Foton: 33 

Med bildtext: 57 

Utkik Historia 4–6 s. 

32–43 

4 exklusive repetition på sista sidan Totalt: 14 

Tecknade: 9 

Foton: 5 

Med bildtext: 9 

file:///C:/Users/mde/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/HXLFRY8S/%0a%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20mailto:christine.ineborn@liber.se
file:///C:/Users/mde/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/HXLFRY8S/www.liber.se
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Upptäck Historia s. 

52–79 

7 exklusive introduktion på två sidor 

och sammanfattning på två sidor 

Totalt: 43 

Tecknade: 12 

Foton: 31 

Med bildtext: 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 6 
Tabell 3 Delkapitel 

Antal 

samma 

kapitel: 

Puls Historia Utkik Historia 4–6 Upptäck Historia 

Finns inget 

kapitel som 

är exakt lika 

men 

samtliga 

böcker tar 

upp 

religionen 

som en 

viktig punkt 

• Bönderna 

• Bönderna 

byggde kyrkor 

• Söndag – vila 

och gudstjänst 

• Den mäktiga 

kyrkan 

• Livet i ett 

kloster 

• Hur det var att 

leva på 

medeltiden 

• Ståndssamhället 

växte fram 

• Hur klostren 

påverkade 

samhället 

• Innan Sverige 

fanns 

• Arbeta för att 

överleva 

• Kristendomen 

förändrar landet 

• Ett enat svenskt 

rike växer fram 
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i detta 

kapitel.  

• Klostren spred 

kunskap 

• Den heliga 

Birgitta 

• Staden – en 

marknad 

• Staden och 

verkstäderna 

• Lasse går vilse i 

stan 

• Staden – trångt 

och smutsigt 

• Fest och nöjen 

• Nöd och 

hemska 

sjukdomar 

• Medicin, magi 

och mirakel 

• Mystiska 

makter i 

naturen 

• Lag och 

ordning i 

samhället 

• Rättegång och 

hånskratt på 

tinget 

• Ståndssamhället 

• Adelsmännen – 

kungens krigare 

• Ute i världen 

• Varför handeln 

ökade med 

mera 

• Repetition 

• Frälse och 

ofrälse 

människor 

• Kungen och 

stormännen 

• Kampen om 

kungamakten 

• Sammanfattning  

Bilaga 7 
Tabell 4 markerade ord 

 Puls Historia Utkik Historia 

4–6 Gul 

Utkik Historia 

4–6 Kursiv 

Upptäck 

Historia 

Samtliga ord (de 

färgade orden är 

samma i de olika 

böckerna): 

Bergsmän 

Äng  

Malm 

Gudstjänst 

Viga 

Altare 

Helgon 

Helgonbilder 

Mässa 

Nattvard 

Predikan 

Rökelse 

Själ 

Synda 

Digerdöden 

Stånd 

Präster 

Adel 

Borgare 

Bönder 

Dagsverke 

Riksråd 

Glimmingehus 

Påven 

Ärkebiskopar 

Biskopar 

Stift 

Domkyrkor 

Naturkatastrof 

Klimatet 

Givmild 

Vallgrav 

Lönngång 

Latin 

Munkar 

Nunnor 

Helgonförklarad 

Betesmarker 

Gränderna 

Spillning 

Bakterierna 

Vax 

Husbehov 

Rättighet 

Byalaget 

Allmänning 

Mångsysslare 

Bergsmän 

Tvåskifte 

Treskifte 

Trälar 

Landbor 

Storman 

Katolik 

Latin 

Socken 



 

48 

 

Skatt 

Stormän 

Giftasvuxen 

Försörjd 

Lagmannen 

Skeppsbrott 

Fogden 

Hygien 

Krog 

Vårsådd 

Spelmän 

Dressera 

Näring 

Lik 

Massgrav 

Lagman 

Pergament 

Lärd 

Adeln 

Herrar 

Stavkyrkor 

Kloster 

Birgitta 

Uppenbarelser 

Lärlingar 

Gesäll 

Mästare 

Skrå 

Bönhasar 

Byalaget 

Tegar 

Ting 

Lagmannen 

Pesten 

Digerdöden 

Epidemi 

Bakterie 

 

 

 

Talgljus 

Tjärstickor 

Bodar 

Smed 

Undernärda 

 

Tiondet 

Hedning 

Helgon 

Reliker 

Pilgrimer 

Jarl 

Fridslagar 

Fredlös 

Gästning 

Ledungen 

Skattfriheten 

Frälse 

Ofrälse 

Ständerna 

Hantverkare 

Borgare 

Skrå 

Lärling 

Gesäll 

Mäster 

Borgmästarna 

Rådmännen 

Fogden 

Tull 

Tänkeböcker 

Antal ord: 36 32 19 39 

Lika mellan 

böckerna: 

Puls Historia &  

Upptäck Historia 

Puls Historia & 

Utkik Historia 

4–6 

Utkik Historia 

4–6 gul & 

Upptäck Historia 

Upptäck Historia 

& Utkik Historia 

4–6 kursiv 

Ord: Bergsmän 

Helgon 

Fogden 

 Borgare 

Gesäll 

Mästare 

Latin 

Antal: 3 0 3 1 

 

 


