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

för åk 4–6 där alla anser sig följa styrdokumentet Lgr11. Som en del av min analys 
kommer det att visas huruvida läroböckerna uppfyller de kunskapskrav som finns 
för historia åk 4–6 i rådande styrdokument och som de själva anger. I denna studie 
fokuserar jag på att granska ett och samma område inom alla böcker, medeltiden. 
Detta för att kunna göra en djupgranskning av: vilka begrepp som används, hur 
texterna är skrivna, hur framställs området, vilka och hur mycket bilder som 
används. Metoden som används är inspirerad av hermeneutisk teori, brukstextanalys 
och interaktionen mellan bild och text. I resultatdelen ställs de olika läromedlen mot 
varandra och mot de specifika kunskapskraven i ämnesområdet inom historia som 
det är framställt idag i Lgr 11. Slutsatsen är att….. 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 verksamhetslagda utbildningar men också då jag arbetat som vikarie i 
olika skolor och klasser är att det finns en mängd olika läroböcker för samma ämne. 
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. Detta upptäckte jag då jag satt och skulle planera en lektion i historia 
för åk 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 på bägge böckerna var att de hänvisar till Lgr 11 och att de följer 
rådande läroplan och styrdokument. Denna upptäckt gjorde mig nyfiken och 
fundersam över hur 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 rapporten. Men också idén att genom detta arbete och rapport kunna hjälpa andra 
lärare med att kritiskt granska läroböcker med hjälp av det underlag och 
analysverktyg som presenteras i denna rapport. Fler aspekter och infallsvinklar kan 
hjälpa läraren att hitta och använda läromedel på ett mera effektivt arbetssätt.  

I denna uppsats analyseras tre vanligt förekommande läroböcker i ämnet historia 
för åk 4–6 med fokus på delområdet ”Att leva på medeltiden”. Böckerna är: ”Puls 
Historia” (Körner & Lindberg, 2012), ”Utkik Historia 4–6” (Johanstiden & 
Uppström, 2014) och ”Upptäck Historia” (Ljunggren, 2015). Valet att välja detta 
delområde är att det skiljer sig väldigt i antalet sidor från 9 sidor till ca 50 sidor. Hur 
kan boken med bara 9 sidor kunna 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 innehåll och utformning av olika läromedel 
i historia för årskurs 4–6 inom temat ”Att leva på medeltiden” och i relation till det 
centrala innehållet i läroplanen för grundskolan, Lgr11.  

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

innehåll, texttyper, bilder och fokusval? 

• Vilken historiedidaktisk utformning har de? 

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

innehållet i Lgr11? 
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2. Bakgrund 
För att få en förståelse om vad detta arbete kommer att handla om och historieämnets 
roll i styrdokumenten samt vad begreppet läromedel innebär så följer nu en 
sammanfattning. En konkretisering av vad styrdokumenten skriver om området ”Att 
leva på medeltiden” finns även med. 

 
Historieskrivningens genrer 

Historia skrivs i fyra olika genrer och dessa fyra genrer berättar vilket syfte den 
skrivna texten har. De fyra genrer är:  essäer, synteser, vetenskapliga undersökningar 
och översikter.  Essäer behöver inte ha nya empiriska resultat eller argumentera för 
en specifik ståndpunkt vilket gör att de inte granskas efter de vetenskapliga reglerna. 
Essäer skrivs oftast för att författaren ska få dela med sig av sina tankar utan att 
tillföra någon egen empirisk kunskap (Floren, Ågren och Erlandsson, 2018, s.12–
13).  Synteser är en översikt som är styrd av en frågeställning och är 
argumenterande. Synteser är och baserade på andras forskning men syftar till att ge 
ny kunskap (Floren, Ågren och Erlandsson, 2018, s.12). Vetenskapliga 
undersökningar har ett grundläggande syfte och det är att genom att arbeta på 
specifika sätt besvara en bestämd frågeställning. Inom historieskrivandet så 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). Sista genren är den som kommer att 
avhandlas i detta arbete och det är översikter. Översikter är exempelvis en lärobok i 
historia för mellanstadiet. I dessa skrifter så är syftet att berätta en bred allmännelig 
historia, de kan även vara begränsade till exempelvis en era, händelser eller land. 
Det är syftet som styr om exempelvis läroboken är en översikt och inte dess empiri. 
En översikt handlar om att sammanställa och berätta vad tidigare vetenskap har 
kommit fram till (Floren, Ågren och Erlandsson, 2018, s.11). 

 
Historiedidaktik 

Historiedidaktikens grundkärna är hur historien förmedlas. En viss förändring i 
fokusområden när det gäller forskning och studier av historiedidaktik skett. I början 
av 1980-talet till slutet av 1990-talet så låg fokuset på att studera läroplaner, 
läroböcker och historieämnets plats i skolan. Nu ligger fokuset 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 tar 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 rymmer hur människan uppfattar 
och använde sig av historia (Olofsson, 2011, s. 11). Historiedidaktiskt så finns det 
fyra grundläggande begrepp som kommer ur tyska historiedidaktiska traditioner. De 
fyra begreppen är, historiemedvetande, historiekultur och historiebruk samt 
narrativistiska paradigmet. Historiemedvetande innebär att en person rent mental 
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analyserar det förflutna för att kunna förutsäga nuet och framtiden (Rüsen, 2012, 
s.45). För att forma det förflutna till historia så 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 
(2014, s.58) 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”. 

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 inte bara går att se utifrån de som exempelvis 
producerat texten utan även mottagarna som har egna varianter av dimensionerna. 
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). Historiekulturen är den kulturella plats som ett samhälle 
diskuterar fram och värderar vilken historia som ska berättas och diskuteras. På 
denna plats diskuteras även varför någon historia i samhället inte ska tas upp och 
föras vidare (Karlsson och Zander, 2014, s.65). 

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 historiebruk som sker inom den 
historiekulturella arenan så aktiveras historiemedvetandet. Historiebruk anses 
generellt innebära att man kan göra bruk av all historia. Dock detta generella tänk 
så ska det understrykas 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, 
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). 

Narrativistiska paradigmet menar 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 förflutna till nuet (Olofsson, 2011, s. 26). Jörn Rüsen skriver att 
specifika typer historisknarration är skillnad mot fiktiv genom att de uppfyller de 
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 dag i 
dagens samhälle; en uttalad identitet genom tiden och slutligen att principen om 
tidsuppfattning är fundamental i människors liv (Rüsen, 2012, s.51).    
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Genom denna definition av historiedidaktik kommer jag att använda i mitt 
analysverktyg för att kunna se de olika böckernas uppbyggnad. Genom att förstå 
och använda de fyra olika begreppen så får analysen en grund för hur de olika 
böckerna är uppbyggda. 

  
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 åk 4–6 (Lgr 
11), geografi, historia, samhällskunskap och religionskunskap. Att dessa ämnen är 
uppdelade gör att läraren numera inte kan sätta ämnesövergripande SO-betyg. Den 
här uppdelning påverkar även hur de praktiska undervisningsupplägg och då även 
läromedel för specifika 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 
(Skolverket, 2019, s. 207–208):  

• 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.  

• 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. 

 
 
Läromedel 
 

Staten har fastställt riktlinjer gällande för skolan i ämnes- och kursplaner som 
läroböcker ska följa. Genom detta så 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 där 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 så 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 
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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 så att rektorn är ansvarig för 
”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, 2011, 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 
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. 
Läroboken har varit det mest dominerande läromedlet sedan folkskolans start i 
Sverige framtill idag. Annie 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 då 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 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 
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 vet hur 
de ska frångå den (Ammert, 2011, s.26).  
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Sverige och de övriga nordiska länderna tillsammans med Storbritannien är de 
länder som 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 så 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 så 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 så menar Selander att 
texterna har i sin jakt att bli lättlästa och lättförståeliga att de har fått ett för enkelt 
språk vilket gör att de är 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 sätt så 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 så är historieböckerna fram till 1940-talet väldigt riktat mot en patriotisk 
och moralisk princip för att 1940 gå över till att fokusera på eleven ska fostras till 
en demokrat. Vidare så 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 
läroböckersanalyser om innehåll och perspektiv så är människo- och kultursyn samt 
värdefrågor centrala delar. Ur människo- och kultursyn så 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). Vad gäller värdegrund 
så tar Ammert (2011, s.36) upp flera olika forskare som har kommit fram till det 
exempelvis är väldigt låg jämställdhet i läroböcker då endast cirka tre procent av 
texten är om kvinnor. Likaså nämner han Sture Långström som gjort en studie 1996 
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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 (Ammer, 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 så kan de hjälpa läsaren att strukturera upp tankarna i ett rent pedagogiskt 
syfte (Wallin Wictorin i Ammert, 2011, s.220). Vidare så skriver Wallin Wictorin 
(Ammert, 2011, s.220) att bilder likt text eller tal bygger på en viss förståelse och 
uppgörelse inom olika kontexter. Med detta menar Wictorin Wallin att bilder inte 
heller är neutrala utan deras design och utformning kan generera värderingar. Vidare 
så är bilder 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 (Wallin Wictorin i 
Ammert, 2011, s.222).  

Yvonne Eriksson skriver i ”Bildens tysta budskap – Relationen mellan text och 
bild” (2017, s.49) att krävs en aktiv process för att kunna förstå något rent konkret 
så menar hon att se och höra är inte 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 så 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, 
detta beror på att för att eleverna ska kunna ha en förståelse för bilderna så måste de 
ha förstått lärobokstexterna (Eriksson, 2017, s.49). Bilder i läroböcker används för 
att uppfylla någon/några av dessa fyra funktioner: Väcka uppmärksamhet i 
materialet och på så vis skapa intresse, detta i sin tur leder till den känslomässiga 
funktionen som krävs för att 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 en 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 (2017, s.50–51) 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 tes bygger Eriksson på flera olika 
studier som gjorts, bland annat en som gjordes på 1990-talet av två finska forskare. 
Undersökning bestod av att med hjälp av ögonrörelsestudier hos elever i tioårsåldern 
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som läste en typisk lärobok med text och bild. Denna forskning visade att 
högpresterande elever hade lättare att analysera text och bild samt tolka och återge 
relevant innehåll än lågpresterande elever. 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 (2017, s.52) 
menar att med hjälp av denna forskning så visar det på att bilder behöver adekvata 
bildtexter, dock har sedan 1900-talet läromedelsbilder lämnats utan förklaringar 
eller kommentarer. Att det fortfarande så skriver hon att det beror på, ”i en naiv 
föreställning om att elever har kompetens i att tolka bilder och att dessa därför inte 
behöver förklaras” (Eriksson, 2017, s.52).  

 
 

Koppling till den här studien 
 

Med stöd i den tidigare forskningen kommer denna studie att kritiskt granska och 
ha ett öppet vetenskapligt förhållningssätt. Vilket i sin tur kommer att leda till att 
det området i böckerna som ska granskas kommer att ske genom redan beprövade 
forskningsmetoder och perspektiv. Då den tidigare forskningen visar att det skiljer 
sig mellan olika läroböcker men att mer text och bild inte behöver betyda att det är 
bättre och tydligare. Är en öppenhet mot de olika resultaten ett måste.  Vad gäller 
bilder och textkommunikation så kommer den tidigare forskning hjälpa den här 
studien att hitta analysverktyg men också att kunna ha en öppen utgångspunkt då 
forskningen visar att bilder både kan hjälpa men också stjälpa elever. Vidare 
kommer den tidigare forskningen att hjälpa till med att förstå begrepp och se vilka 
analysverktyg som är lämpliga till studien. 

 
 
 
 
 
 
4. Teoretisk utgångspunkt 
 
Hermeneutik 
 

Ingrid Westlund i ”Handbok i kvalitativ analys” (Fejes & Thornberg, 2019, s.72) 
skriver att hermeneutisk teori bygger på en texttolkning, uppfattning och hur texten 
förmedlar sitt budskap. Denna teori har sitt ursprung i den grekiska mytologin om 
Hermes, som var en budbärare och även tolkade meddelandena mellan människorna 
och gudarna. Inom hermeneutiken finns det tre huvudvägar: existentiellt inriktad 
hermeneutik, misstankens hermeneutik och allmän tolkningslära. Den existentiella 
inriktningen bygger på att forskaren ska förstå författaren bakom texten och dennes 
intentioner med texten (Fejes & Thornberg, 2019, s.73). Vid misstankens 
hermeneutik vill forskaren förstå vilket fenomen som texten handlar om. Vid val av 
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denna riktning så kan det innefatta strukturanalyser med exempelvis kvantitativa 
data av ord, hur ofta ett ord används och vad det får för betydelse i texten samt 
författarens tolkning av ordet/begreppet (Fejes & Thornberg, 2019, s.74). Sista 
vägvalet är det bredaste inom hermeneutiken och är allmän tolkningslära. Inom 
allmän tolkningslära sätter forskaren textdelar i relation till helheten sker i en ständig 
process och påverkas inte av olika empiriska material. Till skillnad mot misstankens 
hermeneutik så handlar den allmänna tolkningsläran om förståelsen och inte 
förklaringen i budskap och texter (Fejes & Thornberg, 2019 s.75).  

Lennart Hellspong och Per Ledin skriver i ”Vägar genom texten – Handbok i 
brukstextanalys” (1997, s. 220) att hermeneutiken är medveten om att det inte är en 
mekanisk väg mellan text och läsare utan på vägen måste texten tolkas för att läsaren 
ska förstå. Genom detta blir läsaren inte bara mottagare utan också en aktiv person 
i hur texten tolkas och uppfattas. På så sätt blir hermeneutiken en lära i konsten att 
läsa och då kan vi ställa fyra krav som måste uppfyllas av en god läsare. Dessa fyra 
krav är att läsa uppmärksamt, anstränga sig att förstå, öppenhet för vad texten 
förmedlar och slutligen reagerar och agerar på texten (Hellspong & Ledin, 1997, s. 
220).  

En text kan ha olika tolkningsriktningar trots att en text är kontextuell och verkar 
i ett specifikt sammanhang. Bakgrunden till hur en text uppkom hjälper oss att förstå 
den men denna bakgrund hjälper också till att visa en tolkningsriktning i vissa texter 
(Hellspong & Ledin, 1997, s. 221). När det gäller tolkningsriktningar finns det tre 
vanliga dominerande, sändarorienterad, mottagarorienterad och sakorienterad 
tolkning. I en sändarorienterad tolkning är det författarens syn på texten som är 
viktig, exempelvis hur författaren vill att jag ska uppfatta texten (Hellspong & 
Ledin, 1997, s. 221). Vid en mottagarorienterad tolkning är fokuset på mottagaren 
det vill säga läsaren av texten (Hellspong & Ledin, 1997, s. 222). Vid sakorienterad 
tolkning fokuseras det på ”den värld som den vänder sig mot och talar om” 
(Hellspong & Ledin, 1997, s. 223). Det vill säga det ämne som texten tar upp.  

 
Didaktisk kommunikationskedja 

Genom en didaktisk kommunikationskedja ska läroboken förmedla sitt innehåll, 
vilket består av ett urval av information och kunskap. Vilket ska svara mot lärare 
och elevers behov samt de krav som styrdokumenten ställer i det aktuella 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 perspektiv, ett strukturellt samt ett funktionellt. (Ammert, 2011, 
s.28). Konkret betyder det att man kan titta på det som en del i en process där den 
kommer från läroboksförfattaren (samhällskontexten) till färdig produkt. Sedan som 
en produkt som går från färdigt material till mottagaren via förmedling. Slutligen så 
har man en använd produkt och man kan se hur eleverna använder den i samhället 
som de skapar och lever i (Ammert, 2011, s.28). Ur det strukturella perspektivet så 
måste läroboksförfattarna och bokförlag måste ur ett marknadsmässigt skäl förhålla 
sig till styrdokument och vara pedagogiskt utformade. Detta på grund av att skolan 
och lärarna har en skyldighet att uppfylla gällande styrdokument, som är skrivna av 
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politikerna. Vilket gör att politikens intentioner speglar sig i läroboken (Ammert, 
2011, s.31). Genom att studera läroboken ur ett funktionellt perspektiv så 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). 

Vidare så kan en läroboksfunktion studeras på tre olika sätt. Bokval och 
användningssätt är det första, innehåll och perspektiv är det andra och det tredje är 
elevernas upplevelse och perspektiv. Bokval och användningssätt har stor påverkan 
för undervisningen då läroboken har en central roll i planering och undervisning. I 
studier har det visats att läroboken och traditionella arbetssätt har ett samband 
(Ammert, 2011, s.34).  

Andra synsättet är lärobokens innehåll och perspektiv som förmedlas i brukstexten 
till eleverna, konkret så innebär det att studera vad som står i brukstexten och till 
vem brukstexten talar till.  

Sista delen är hur eleverna upplever 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). 

 
Sammanfattning 
 

Kombinationen av den didaktiska kommunikationskedjan och hermeneutiken 
kommer att ligga till grund för det här arbetets teori. Tillsammans kommer de att ge 
ett intressant perspektiv på hur författaren av de granskade läroböckerna vill att 
deras böcker ska användas och tolkas. För att kunna använda denna teori och göra 
en analys av läroböckerna kommer jag att använda mig av de tre vägvalen inom 
hermeneutiken och deras motsvarighet inom den didaktiska kommunikationskedjan. 
Den existentiella inriktningen för att förstå kopplingen till styrdokument och 
beskrivningen av valt område. Misstankens hermeneutik för att se hur begrepp och 
hur författarna förklarar sina val av textuppbyggnad. Allmänna tolkningsläran för 
att se hur fungerar delar av texten svarar mot helheten och styrdokument. Dessa tre 
hermeneutiska vägvalens motsvarighet i den didaktiska kommunikationskedjan är 
det processuella perspektivet, det vill säga ett strukturellt- och ett funktionellt 
perspektiv. Vidare så kommer de tre olika sätten att studera en läroboksfunktion att 
användas tillsammans för att göra en kvalitativ text och bildanalys och på så sätt få 
svar på min frågeställning. 
 

 
5. Metod 
Som tolkning och analysmodell används den hermeneutiska tolkningscirkeln. 

Den hermeneutiska tolkningscirkeln byggs upp av att läsförståelsen kommer i 
etapper. Med det innebär att med hjälp av förförståelse hos läsaren så kommer det 
första mötet med texten att bidra till att tankeprocessen driver läsaren framåt genom 
förväntningar på texten som ännu inte är läst. Läsaren går sedan vidare då 
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förförståelsen blir självrättande genom att läsaren går vidare i texten och får svar på 
om förförståelsen var korrekt eller inte (Hellspong och Ledin, 1997, s.226-227). 

För att bygga vidare på tolkningscirkeln kan det användas en intern eller extern 
metod. I den externa metoden är den viktigaste att undersöka kontexten. Den interna 
metoden bygger på att de olika delarna i en text samspelar på olika sätt för att bygga 
upp en förståelse av texten (Hellspong och Ledin, 1997, s.227).  

  
Material 

De läroböcker som kommer att granskas är ”Puls Historia” (Körner och Lindberg, 
2012), ”Utkik Historia 4-6” (Johanstiden och Uppström, 2014) och ”Upptäck 
Historia” (Ljunggren, 2015). 

”Puls Historia” (Körner och Lindberg, 2012) är tryckt av Natur & Kultur, 
Stockholm. Kapitlet om medeltiden är två delad 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 kommer att 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” kommer vara 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 gör 
att jag kommer att granska hur man levde på medeltiden ur bägge kapitlen totalt 
utgör det ca 17 sidor. 

 
        Stödfrågor  
 

• Hur är texten utformad? 

• Vilka bilder används? 

• Vad förmedlar bilderna? 

• Vad är fokusområdet i läromedlet? 

• Vad säger läroplanen? 

• Vilka begrepp används? 

• Har de olika läromedlen utelämnat något som inte de andra har? 
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