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Abstract 
The purpose of this project was to explore how the image of Gustav Vasa is conveyed in 

schoolbooks for secondary school and upper-secondary school from 1978 to 2016 where I 

have used qualitative text analysis. My hypothesis is that the image of Gustav Vasa is 

embellished in schoolbooks for secondary school. The research was based on two questions: 

How is the image of Gustav Vasa conveyed in schoolbooks for secondary- and upper-

secondary school from the year 1978 to 2016? What kind of differences are there between the 

newer and the older books? 

The earlier books indicate an explicit political-educational use due to the 

differences and similarities between the past and present, but on the other hand, it shows 

minimal scientific practice because there is no critical interpretation of the past. The later 

schoolbooks, however, demonstrate a clear and distinguishable political-and educational use 

where there is an interpretation of the past and the present.  

The conclusion is that the image of Gustav Vasa differs between the 

schoolbooks for secondary school and middle school. In the upper-secondary school, Vasa is 

power hungry and a dictator. In the textbooks for a secondary school, there is a milder tone. 

He is a family guy and cares for the country, the earlier books romanticized him clearly.  

Keywords 

Teaching material analysis, History use, Secondary, upper-secondary school, text analysis  

Nyckelord 
Textanalys, Historiebruk, högstadiet, gymnasiet, läromedelsanalys 
 
Tack 
Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Marie Bennedahl för hennes goda handledning.  
  



 

 

Innehållsförteckning 

1 Inledning 1 
1.1 Syfte 1 
1.2 Frågeställning 2 
1.3 Avgränsningar 2 
1.4 Disposition 2 

2 Forskningsläge 3 
2.1 Läromedelsanalys 3 
2.2 Gustav Vasa i läroböcker 5 

3 Teoretisk utgångspunkt 7 

4 Metod och källmaterial 10 
4.1 Metod 10 
4.2 Källmaterial 11 
4.3 Kritisk diskussion av metod och material 13 

5 Historisk översikt 15 
5.1 Vem var Gustav Vasa? 15 

6 Resultat och analys 16 
6.1 Läroböcker för gymnasiet 16 

6.1.1 Gustav Vasa som skicklig talare, maktgalen & mäktig 16 
6.1.2 Gustav Vasa som tyrann & familjefader 19 
6.1.3 Gustav Vasa som den gode landsfadern 21 

6.2 Läroböcker för högstadiet 22 
6.2.1 Gustav Vasa som hotfull, tillitsproblem & maktgalen 22 
6.2.2 Gustav Vasa som den gode landsfadern 25 
6.2.3 Gustav Vasa som självständig, stark & klok 25 

6.3 Konklusion 27 
6.4 Typologier av historiebruk 29 

7 Diskussion 32 
7.1 Framställning av Gustav Vasa 32 
7.2 Vad skiljer läroböckerna åt 33 
7.3 Kopplingar till den tidigare forskningen och teorin 34 
7.4 Fortsatt forskning 35 

8 Sammanfattning 36 

Referenslista 37 
Källor 37 
Litteratur 38 



 

1 
 

1 Inledning 
”Gustav Vasa som en kung med hjälp av sina personliga egenskaper och egen kraft gav 

Sverige en plats i historien.”1 

Jag har valt att skriva en läromedelsanalys eftersom jag har varit intresserad av 

att göra en analys av läromedel. Denna analysen kommer att handla om hur Gustav Vasa 

förmedlas i läroböcker för högstadiet årskurs 7–9 samt gymnasiet under 1978 fram till 2016. 

Anledningen till varför det blev Gustav Vasa är för att han har tillskrivits en central och 

väsentlig roll för framväxten av en svensk nationalstat.2  

Svenska läroböcker förmedlar ofta ett specifikt perspektiv och läroböckerna som 

valts för denna undersökning förmedlar en viss aspekt eller individ, som gör det intressant att 

studera just dessa läroböcker. Anledningen till varför det är intressant att göra ytterligare en 

studie av hur Gustav Vasa porträtteras är att jag kommer att studera både läroböcker för 

högstadiet och gymnasiet, i syfte att undersöka om författarna har valt att försköna Gustav 

Vasa i läroböcker 7–9 för högstadieeleverna eller om man har kvar samma bild av Gustav 

Vasa i gymnasiet. Enligt Staffan Selander är läroböckerna nivågrupperade som innebär att de 

produceras för olika åldersgrupper.3  

1.1 Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka vilken bild som framställs av Gustav Vasa i 

läroböckerna för högstadiet årskurs 7–9 till gymnasieelever år 1–3 från år 1978 till 2016 i 

ämnet historia. Anledningen till att det är intressant att studera en förändring över en tid är för 

att mycket ändras samt att det läggs till ny information, det görs många korrigeringar i 

läroböcker. Min hypotes är att det förekommer en förskönade bild av Gustav Vasa i 

läroböckerna för de yngre eleverna. Kan det finnas en politisk-pedagogisk och vetenskaplig 

tanke med att presentera det förflutna på det här sättet? Staffan Selander som är professor i 

                                                   
1 Elm, Sten & Thulin, Birgitta. 2010 Epok: historia. 2 & 3, 2. uppl., Interskol, Malmö, 133. 

2 Andersson, Gudrun. 2007.”Gud, konung och undersåtar. Politisk predikan i Sverige under tidigmodern tid.” I: 
Opuscula Historica. Alm, Mikael, Lindström Jonas, Winton, Patrik (red.) 13. 

3 Selander, Staffan.1988. Lärobokskunskap: pedagogisk textanalys med exempel från läroböcker i historia 1841–
1985, Lund, 32. 
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didaktik menar att det finns läroböcker för olika åldersgrupper och det är därför som 

läroböckerna skrivs på olika sätt.4  

1.2 Frågeställning  

Denna studies frågeställningar lyder: 

- Hur beskrivs Gustav Vasa i läroböcker från högstadiet och gymnasiet från 1978 till 

2016?  

- Vad för förändring kan man se mellan de tidigare skrivna läroböckerna och de senare 

läroböckerna?  

1.3 Avgränsningar 

Studien är avgränsad i tid med utgångspunkt från år 1978 till 2016. Anledningen till att jag 

har valt att börja från och med 1978 är på grund av tillgängligheten av sex läroböcker för 

högstadiet och åtta för gymnasiet och det är relevant för den här undersökningen. Med tanke 

på att jag kommer att fokusera på Gustav Vasa har jag valt läroböcker där författaren skriver 

om Gustav Vasa i Sverige och på vilket sätt han framställs i dessa läroböcker samt hur mycket 

det står om Gustav Vasa i läroböckerna. Det är intresseväckande att se om bilden av Gustav 

Vasa har ändrats mellan olika år för att alla författare skriver på olika sätt.   

1.4 Disposition 
Uppsatsen är upplagd på följande sätt. Det första kapitlet innehåller en inledning med syftet 

som förklaras, frågeställningar presenteras och avgränsningar till uppsatsen sätts. Därefter 

kommer kapitel 2 som utgör forskningsläget där jag har valt att tillämpa avhandlingar och 

examensarbete som behandlar liknande ämne men med en annan utgångspunkt. Därefter 

följer kapitel 3 en teoretisk utgångspunkt där historiebruk och typologierna av historiebruk tas 

upp. Vidare följer kapitel 4 med metod och källmaterial, kapitel 5 är en översikt över 

framställning av Gustav Vasa. Sedan kommer kapitel 6 där huvuddelen presenteras och där 

jag besvarar och analyserar mina frågeställningar utifrån läroböckerna. Efter följer kapitel 7 

som är en slutdiskussion och analys och avslutningsvis kommer kapitel 8 som är en 

sammanfattning över hela uppsatsen.  

 

 

                                                   
4 Selander.1988. 32. 
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2 Forskningsläge  
I detta kapitel tillämpas tidigare forskning av avhandlingar, examensarbete och artiklar.  

2.1 Läromedelsanalys 

En lärobok är en bok som ger sammanhängande, grundläggande kunskaper i ett skolämne och 

även används i undervisningen. Många läroböcker på gymnasienivå utges som antologier och 

ibland kallas i skolsammanhang för bredvidläsningsböcker.5   

Hjälpmedlen har skiftat, men läroboken har alltid haft en stark ställning menar Sture 

Långström. Läroboken har varit det dominerande hjälpmedlet och är mer eller mindre 

”färgad” av sin tid och sin författare.6  

Studier av hur läroböcker används på Island visar att läroboken dominerar, det vill 

säga att undervisningen bestäms av läroboken. Gösta Wennberg har i sin forskning visat att 

läroboken är speciellt styrande för de lärare som inte har utbildning i själva ämnet och det är 

ett viktigt hjälpmedel för eleverna och lärarna. Den används ofta som lärarnas främsta 

hjälpmedel i undervisningen samt det fyller en viktig funktion.7 Staffan Selander menar att 

successivt sker det uppbrott från traditionell läroboksbaserad undervisning till en 

undervisning som baseras på ett datorstöd som vinner allt större inträde.8 En text i läroboken 

ska kunna förstås och tas emot av eleverna i gymnasiet och högstadiet.9 Läroböcker förmedlar 

bland annat vilka händelser och skeenden som är viktiga för samhällets tillkomst och även 

framtid samt urskilja hur framställningar av nationen och samhället självbild förändras över 

en period.10  

                                                   
5 Långström, Sture. 1997 Författarröst och lärobokstradition: en historiedidaktisk studie = The textbook 
tradition and the voice of the author: a study in history and didactics, Univ., Diss. Umeå: Umeå universitet, 
1997, Umeå. 53. 

6 Långström. 1997. 10. 

7 Långström.1997. 18. 

8 Selander, Staffan. 1988 Lärobokskunskap: pedagogisk textanalys med exempel från läroböcker i historia 1841–
1985, Studentlitteratur, Lund, 11–12. 
9Selander. 1988. 121. 

10 Mattlar, Jörgen. ”Inbördeskriget som historiedidaktiska dilemma – en analys av gestaltningar av det finska 
inbördeskriget i finsk- och svenskspråkiga historieläroböcker 1960–2017”. Utbildningens revolution. Berg, 
Anna, Larsson, Esbjörn. Michaëlsson, Madeleine. Westberg, Johannes & Åkerlund, Andreas (red.) 165–166.  
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Idag ser läromedlen annorlunda ut och anledningen är att läromedel förmodligen 

används på ett annat sätt och statusen för den upphöjda läroboken har förändrats.11 

Förändringen av läromedel inträffades på 1960-och 1970-talet och även så sent som 1991. 

Läromedel kom att likna varandra för att författarna kommer att läsa godkända läromedel och 

kan se vad som leder till ett godkänt läromedel och sedan skriver en likadan lärobok. 12 

De färdigproducerade läromedlen eller läroböckerna varit alltför styrande, ett hinder i 

en undervisning där elevernas egen aktivitet och egna vägar till kunskapar är det centrala.13 

Lärarna definierar läromedel på ett mycket brett sätt där lärarna inkluderar allt som används i 

undervisningen som till exempel läromedel. Författaren menar att en materialkälla är internet 

som i sin tur är en guldgruva för att kunna hitta material som kan omvandlas till läromedlet.14 

Att en lärobok definierar målet är ett vanligt antagande i äldre studier och har en 

kunskapsgaranterande och auktoriserande roll där lärare ser läroboken som en garanti för att 

kursplanens mål ska uppfyllas.15  

Enligt Långström är att läroboken har dominerat som hjälpmedel i skolor och det ger 

sammanhängande och grundläggande kunskaper. Enligt Staffan Selander är läroböckerna 

uppbyggda på grundläggande kunskapsbärare som ska läras ut och förklaras för eleverna. Idag 

ser läromedlen annorlunda ut samt används på ett annat sätt, läroböckerna har varit allt för 

styrande och definierar målet och utgör ofta underlag för prov. 

Den tidigare forskningen visar att läroboken är ett stort hjälpmedel för både läraren 

och eleverna och idag används läroboken på ett annorlunda sätt. I min studie kan jag utveckla 

hur läroböckerna framställer en viktig individ och vad är det som skiljer mellan senare och 

tidigare läroböcker.  

                                                   
11 Åström Elmersjö, Henrik. ”En historia att lära av? -Svensk Statlig förhandsgranskning av läromedel i 
historia.” 2017 Tidskrift från Föreningen för svensk undervisningshistoria, Vol.17,2. 

12 Åström Elmersjö. 2017, 2. 

13 Englund, Boel. ”Lärobokskunskap, styrning och elevinflytande. 2017.” Pedagogisk Forskning i Sverige 1999 
årg 4 nr 4 s 327–348 issn 1401–6788. 331 

14 Holmberg, Annelie, Porko-Hudd, Mia & Samuelsson, Marcus. 1907.“Allt kan transformeras till ett användbart 
läromedel.” Journals. 76. 

15 Englund, Boel. “Lärobokskunskap, styrning och elevinflytande. 1999” Pedagogisk Forskning i Sverige årg 4 
nr 4 s 327–348 issn 1401–6788. 339–340. 
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2.2 Gustav Vasa i läroböcker 

Examensarbetet Gustav Vasa- en läroboksanalys skriven av Johan Barkestam. Syftet är att 

analysera hur Gustav Vasa framställs i olika läroböcker under tidsperioden 1919 till 2000 och 

på vilket sätt de statliga läroplaner har påverkat hur Gustav Vasa skildrats i läroböckerna. 

Vissa specifika delar av både läroplanerna och läroböckerna har granskats utifrån ett 

antagande på förhand fastställda kriterier.  

 Barkestams undersökning har det framkommit att de tidigaste utgivna 

läroplanerna i huvudsak framhävde att kunskaper i den nationella historien och förmedlandet 

av en stundfosterlandskänsla var fokusen. De senare utgivna läroplanerna framhäver i högre 

grad vikten av en ökad förståelse för andra folk samt vikten av ett breddat historiskt 

perspektiv.16 I de flesta läroböcker som granskats i undersökningen så framhåller författarna 

att Gustav Vasas relation till kyrkan som präglats av viljan att komma över kyrkans rikedomar 

skriver Johan Barkestam.17 

 I examensarbete Gustav Vasa och Dackefejden En textanalys av läromedel för 

mellanstadiet av Daniel Schück som skriver han hur Gustav Vasas roll i Dackefejden som 

speglas genom den språkliga framställningen i läroböcker från 1994 till 2014 för årskurser 4–

6. Författaren har analyserat läroböckernas ordval och betydelsebärande uttryck som finns i 

läroböckernas beskrivning av Gustav Vasa och hur berättelserna om kungens roll i 

Dackefejden. Daniel Schück har kommit fram till att läroböckerna ger en negativ 

framställning av Gustav Vasa vad gäller hans ansvar när Dackefejden inleddes och hans 

agerande medan upproret pågick, kungens eftermäle beskrivs av många på ett positivt sätt.18 

Helén Persson skriver i sin docentavhandling Historia i futurum: Om 

progression i historia i läroböcker och styrdokument 1919–2012 att den historia som finns i 

en berättelse eller i tydliga bilder är den historia som ska behandlas i undervisningen, det 

leder till en tydlig form och ett sammanhang. Helén Persson menar att grunden för 

fosterlandskänsla och samfundsanda ska finnas, nutiden ska ge en förståelse med hjälp av det 

förflutna, dock utifrån ett obligatoriskt mål och innehåll.19  

                                                   
16 Barkestam, Johan. Gustav Vasa- en läroboksanalys.2005. Examensarbete. Umeå universitetet.1 36. 

17 Barkestam. 2005.36. 

18 Schück, Daniel. 2016. Gustav Vasa och Dackefejden. En textanalys av läromedel för mellanstadiet. 
Examensarbete. Umeå universitetet. 2. 

19 Persson, Helen. 2018.Historia i futurum: Om progression i historia i läroböcker och styrdokument 1919–
2012. Diss., Lund universitet, 93–94. 
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En sammanfattning är att det har gjorts tidigare studier om Gustav Vasa men 

med en annan ingångspunkt. Den första undersökningen är syftet att undersöka hur Gustav 

Vasa framställs i olika läroböcker under tidsperioden 1919–2000 och hur vida de statliga 

läroplanerna under samma tidsperiod har påverkat hur Gustav Vasa framställs i läroböckerna. 

I den andra undersökningen är fokus på Gustav Vasas roll i Dackefejden i ämnet historia för 

årskurser 4–6. Enligt Helén Persson är den historia som finns i berättelser eller i bilder som 

den historia som ska behandlas i undervisningen, dock om den egna tidens historia. En fördel 

av tidigare examensarbete är att se vilka slutsatser de har dragit när det gäller hur Gustav Vasa 

framställs i läroböckerna.  

I den här studien är utgångspunkten 1978 till 2016 där läroböckerna för 

gymnasie och högstadiet studeras. Något annat som saknas är, en jämförelse mellan 

högstadiet och gymnasiet och därför är den här studien relevant och nödvändig. 
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3 Teoretisk utgångspunkt 
I det här kapitlet redogörs den teoretiska ramen. Redogörelse för historiebruk där jag kommer 

att använda mig av Historiebruk- att använda det förflutna av Peter Aronsson och Historien 

är nu- En introduktion till historiedidaktiken av Klas-Göran Klarsson.  

Historiebruk är processer där vissa delar av historiekulturen sätts igång för att 

kunna skapa bestämda meningsskapande och handlingsorienterade helheter.20 Historiebruk 

som begreppsklass handlar inte enbart om fenomens klass-, köns- eller generationsmässiga, 

historiebruk kan utgöra en ram för att studera underordning och överordning i relation till 

varandra.21 Peter Aronsson menar att det kritiska historiebruket som några av de få positiva 

sätten att kunna uppmuntra till handling med hjälp av historia. Den typen av historiebruk 

kommer att kräva mer uppmärksamhet än den som har underhållning i den ena sidan och det 

existentiella fråga i den andra som är omringad av museer, arkiv och skola.22Aronsson menar 

att historiebruk har fått ordet ”bruk” genom de aktiva skaparna av historia och användarna 

som använder historia. Historiebruket har hos både deltagare, besökare, medborgare och 

turister olika betydelser. Man har olika uppfattningar vad historiebruk innebär beroende vad 

man ska använda historia till.23 

Enligt Klas-Göran Karlsson finns det olika typologin av historia som är ett 

försök att belysa olika sätt som historien kan brukas på, såsom det vetenskapliga bruket, 

existentiella bruket, moraliska bruket, icke-bruk av historia, politiska-pedagogisk bruket och 

det kommersiella bruket. I den traditionella svenska förståelsen är det historiker, historielärare 

och anställda samt besökare på museer och i arkiv som brukar historia. Det innebär att alla 

människor brukar historia i olika sammanhang och olika tider.  

Det vetenskapliga historiebruket gör det tänkbara att kritisera de historiska 

objektiva frågorna om hur det kunde ha varit istället och om alternativa historiska 

förklaringar. Det vetenskapliga historiebruket ger oss betydelsefulla historiska fakta som är 

inriktat på variation i både tid och rum och varför samhället har blivit som det är.24 I den 

                                                   
20 Aronsson, Peter. Historiebruk: att använda det förflutna, Lund, 2004.17. 

21 Aronsson. 2004.24. 

22 Aronsson. 2004.65–66. 

23 Aronsson. 2004.101. 

24 Karlsson, Klas-Göran. 2004. ”Historiedidaktik: begrepp, teori och analys.” I: Karlsson, K-G & Zander, U 
(red.) Historien är nu: En introduktion till historiedidaktiken. Lund Studentlitteratur AB. 56–57. 
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vetenskapliga tolkning finns det många årtionden där det finns ett öppet och medvetet arbete 

med att formulera den teoretiska delen. Det senaste decenniet har samhällsutveckling visat att 

historia kan brukas och kan även brukas på flera olika sätt, varav det vetenskapliga endast är 

ett sätt.25 Det vetenskapliga historiebrukets syfte är att kunna skapa en ny kunskap för att 

sedan kunna bidra till en vetenskaplig forskningsutveckling.26  

Det finns även den pedagogiska synvinkeln på historiebruk. Det beskrivs i 

instrumentella termer av en förenklad balans mellan dåtid och nutid. Enligt Klas-Göran 

Karlsson betraktas historien som ett skafferi ur vilket man kan hämta olika tårtbitar som man 

sedan kan ställa i samtidens tjänst. Historien kan på så sätt få enkla avskräckande eller 

uppmuntrande funktioner. Det pedagogisk-politiska bruket av historia kan beskrivas som ett 

symboliskt och jämförande historiebruk i vilket förhållandet mellan då och nu görs både 

förenklat och oproblematiskt. Inom det pedagogiska bruket överskattas likheterna på 

bekostnad av skillnaderna.  

Enligt Charlotte Tornbjer kan det politiska-pedagogiskt brukets likheter och 

skillnader jämförs med kvinnor och mäns relationer i historien. Det innebär att detta kan 

fungera som ingångar till olika debattera om samtidens könsrelationer.27 Målet med det 

pedagogisk-politiska är att man jämför den historievetenskapliga tanken som bygger på en 

mer eller mindre jämförelse. Historiker jämför inte för att jämställa utan för att kunna urskilja 

både likheter som skillnader mellan jämförelseleden, att ställa viktiga politiska frågor i vår 

egen tid under debatt, tanken är att historiebruket är relevant i sökandet efter vägledning för 

det politiska beslutet. 

 En undervisning i skolan bör vara byggd på jämförelse där eleverna kan få 

jämförande händelser i historien och på det sättet ställer man nuet mot historien och kunna 

analyseras i både likheter och skillnader. Det politiska bruket av historia kan acceptera 

mycket problematiska former som ett exempel Klars-Göran Karlsson lyfter: De svenska 

debattörer som gjorde en jämförelse mellan den israeliska behandlingen av palestinier och 

förintelsen av de europeiska judarna. Problemet låg i att bildandet av Israel 1948 kan ses som 

                                                   
25Karlsson. 2004, 58. 

26 Karlsson. 2004, 64. 

27 Tornbjer, Charlotte. (2004. ”Kristina och kanonen. Ett genusperspektiv på några historiedidaktiska frågor.” I: 
Karlsson, K-G & Zander, U (red.) Historien är nu: En introduktion till historiedidaktiken. Lund Studentlitteratur 
AB. 238. 
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en konsekvens av förintelsen. Detta blir extra allvarligt då det påstås att de israeliska judarna 

har glömt sin historiska offerroll och har tagit på sig historiens förövar- och bödelsroll.28  

 Meningen med alla bruk av historia handlar om människors sökande efter 

mening och sammanhang i tillvaron, det visar hur historia brukas av olika typer av grupper 

som har olika syften, behov och även intressen med olika funktioner som man har kommit 

fram till med olika slutsatser. Tanken är att historiebrukare ska få ett redskap för att kunna 

reflektera över sitt eget bruk av historia, och över historiens roll i samhället över huvudtaget. 

Peter Aronsson menar att dessa grundläggande syften finns bakom allt historiebruk såsom 

kommersiellt, politiskt, individuellt och vetenskapligt. Mening skapas igenom att detaljerna 

sätts in i ett större sammanhang för att man ska kunna skapa en förståelse över det hela. 29 

Tanken med de olika typerna av historiebruk är att de båda ska kunna appliceras på olika 

samhällen och olika tider för att i sin tur kunna ge kunskap om både likheter och skillnader i 

frågor om historiebruket i samhällen. Författaren menar att de olika bruken av historia kan 

överlappa varandra men syftet med alla bruken av historia handlar om människors sökande 

efter mening och sammanhang i existensen. Dessa typologier appliceras på olika samhällen 

och olika tiden för att kunna ge kunskap om likheter och skillnader i frågor om historiebruket 

i samhällen.30  

Det vetenskapliga bruket av historia bygger på metoder och syftar på att kunna 

fastlägga och även tolka historiska händelser. Det pedagogiskt-politiska historiebruket består 

av jämförelse mellan det förslutna och samtiden. Tanken med att dessa två typologier av 

historiebruk har valts är för att det ska appliceras i kapitel 6 där slutsatser tas upp om vilken 

typologi som kan appliceras på läroböckerna. Som Karlsson nämner tillämpas det 

vetenskapliga och det pedagogiskt- politiska bruket för att kunna bidra med kunskap om 

likheter och skillnader.31  

 

 

                                                   
28Karlsson, Klas-Göran. 2004. ”Historiedidaktik: begrepp, teori och analys.” I: Karlsson, K-G & Zander, U (red.) 
Historien är nu: En introduktion till historiedidaktiken. Lund Studentlitteratur AB. 56–67 

29 Karlsson, Klas-Göran. 2004. 59 

30 Aronsson. 2004.59 

31 Karlsson, Klas-Göran. 2004. ”Historiedidaktik: begrepp, teori och analys.” I: Karlsson, K-G & Zander, U 
(red.) Historien är nu: En introduktion till historiedidaktiken. Lund Studentlitteratur AB. 56–67 
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4 Metod och källmaterial 
I det här kapitlet presenteras den metod och källmaterialet som tillämpats i studien. Därefter 

kommer en kritisk diskussion av både metoden och materialen.  

4.1 Metod 

Metoden som tillämpats i den här studien är en kvalitativ textanalys. Med hjälp av texter kan 

man återskapa, rekonstruera och tolka ett historiskt förlopp eller en händelse i det förflutna. 

Det finns olika sätt att arbeta med texter beroende på hur den vetenskapliga frågan är ställd. 

Textanalys används för att tolka något, en historisk händelse, en samhällsprocess eller en 

persons avsikter med en viss handling .32 Historiskt inriktade undersökningar bygger ofta på 

att analysera texter och tillvägagångssätten varierar. Dock finns det något slags sammanhang i 

alla texter och det sammanhanget är centralt i all textanalys.  

I den här studien analyseras innehållet i texterna för att kunna få en förståelse 

över hur Gustav Vasa framställs i de olika läroböckerna. Maria Sjöberg menar att det finns 

olika faser hur man tolkar en text. I den första fasen så tolkas texten som helhet utifrån 

detaljerna medan i den andra fasen tolkas detaljerna utifrån tolkningen av själva texten som 

helhet, båda faserna hänger ihop. 33 I studier av det förflutna är både perioden och samhället 

betydelsefull för textens tillkomst, själva kontexten syftar på textens yttre sammanhang. Olika 

slags texter från olika historiska epoker kan både bearbetas och analyseras. Det spelar ingen 

roll vilken tidsperiod eller vad för slags fråga undersökningen omfattar för textanalysen lever 

upp till vetenskapliga krav.34  

Texterna visar även relationer mellan människor och grupper av människor. 

Texternas användning kan vara att reproducera, stimulera eller ifrågasätta. Det gäller att 

anskaffa ett grepp om grundläggande idéer eller tekniker.35 Enligt Göran Bergström och 

Kristina Boréus handlar textanalytiska inriktningar om att identifiera och även studera olika 

                                                   
32 Sjöberg, Maria. ”Textanalys.” I: Gustavsson, Martin & Svanström, Yvonne (red.), Metod: guide för historiska 
studier, Upplaga 1, Studentlitteratur, Lund, 2018.69 
33 Sjöberg. 2018.70–71 

34  Sjöberg, 2018. 70 

35 Bergström, Göran & Boréus, Kristina. ” Samhällsvetenskapliga text-och diskursanalys.” I: Boréus, Kristina & 
Bergström, Göran (red.), Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, 
Fjärde [omarbetade och aktualiserade] upplagan, Studentlitteratur, Lund, 2018.20 
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delar av texter och dess beståndsdelar i texten.36 Innebörden av vad som sägs i texten behövs 

förstås för att sedan kunna dra en slutsats av texten.37 Det handlar om att kunna läsa mellan 

raderna för att kunna få fram det information som man är ute efter och kunna tolka det man 

läser. Metodens syfte är att tolka olika texter dock behöver andra läsare inte dela samma 

uppfattning som mig. 

Materialet granskas utifrån vad jag kan urskilja i läroböckerna 1978 fram till 

2016 i frågan om hur Gustav Vasa framställs och vad som skiljer de senare läroböckerna från 

de tidigare. Läroböckerna granskades genom att jag fokuserade på de texterna som handlade 

om Gustav Vasa och hur han framställs i dessa.  

4.2 Källmaterial 

Läroboken dominerar i själva undervisningen i flera ämnen och den har en central roll i flera 

skolors undervisning samt den står alltid i centrum.38 Läroböcker är skapade för speciella 

lärsituationer, det är uppdelade på ämne, åldrar och även skolformer. Staffan Selander menar 

att läroböcker kan förstås som en speciell slags text som idag är präglad av industrisamhällets 

ideologiska och teknologiska stoff.39 Läroboken i ämnet historia bör ge eleverna en möjlighet 

att både kunna reproducera, producera och utveckla kunskap i ett aktivt sammanhang.40 

Källmaterialet består av sex läroböcker för högstadiet och åtta för gymnasiet. Urvalet är 

från 1978 fram till 2016 och beror på tillgänglighet av läroböckerna och anledningen till 

varför dessa läroböcker har valts är för de innehöll relevant information om Gustav Vasa som 

består av flera sidor och jag kunde få tag på dessa läroböcker. Tillgängligheten var begränsad 

till läroböckerna för högstadiet. Därav blev de sex stycken från 1979 till 2009. 

                                                   
36 Bergström, Göran & Boréus. 2018.24 

37 Bergström, Göran & Boréus. 2018, 30  

38Ammert, Niklas. Om läroböcker och studier av dem. I: Ammert, Niklas (red.), 2011. Att spegla världen: 
läromedelsstudier i teori och praktik, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund,.26–27 

39 Selander, Staffan. Didaktisk design av pedagogiska texter. I: Ammert, Niklas (red.), 2011. Att spegla världen: 
läromedelsstudier i teori och praktik, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund,.268 

40 Hermansson Adler, Magnus. 2009. Historieundervisningens byggstenar: grundläggande pedagogik och 
ämnesdidaktik, 2. uppl., Liber, Stockholm, 54–55 
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Läroböckerna för gymnasiet är skrivna av olika författare för ämnet historia. De består av 

åtta böcker från år 1978 till 2016 och är väldigt lika i material och layout samt bilder. I 

läroböcker förekommer det att texterna är uppbyggda med löpande text. Detta innebär också 

att eleverna som går i gymnasiet utsätts för en mer avancerad text och förväntas förstå vad de 

läser.  

De följande läroböckerna för gymnasiet är;  

• Grepp om historia D.1 Medeltida till och med upplysningstiden 1978 av Bengt Åke 

Häger. 

• Forntid till nutid: historia för gymnasieskolan. 1, 1982 av Sven Samuelson.  

• Historiens huvudlinjer: historia för gymnasieskolan. 3 1984 av Per-Erik Brolin, Åke 

Holmberg & Leif Dannert.  

• Alla tiders historia. Grundbok i historia för gymnasieskolans humanistiska och 

samhällsvetenskapliga linjer, 1985 av Börje Bergström, Hans Almgren & Arne Löwgren. 

• Historia för gymnasiet. A-kursen, Människan genom tiderna, 1997 av Karin Skrutkowska 

(red.)  

• Epos: historia: för gymnasieskolans kurs A, 2000 av Robert Sandberg (red.) 

• Epok: historia. 2 & 3, 2010 av Sten Elm & Birgitta Thulin. 

• Möt historien 1b, 2016 av Olle Larsson 

Läroböckerna för högstadiet årskurs 7–9 är sex som är upplagda på ett annat sätt. De är mer 

anpassade för eleverna. Språket är mindre avancerat för eleverna som de kan ta sig an. Läroböckerna 

är upplagda kronologiskt med ett enkelt strukturerande innehåll och det är fler bilder i dessa 

läroböcker. Det är inte mycket som skiljer läroböckerna för årskurs 7–9 men något som sticker ut är att 

läroboken Följ med genom tiderna förklarar avancerade ord direkt i texten som kan underlätta 

förståelsen för eleverna.  

 De följande läroböckerna för högstadiet är; 

• Historia: för högstadiet, 1. uppl.1979 av Jarl Torbacke (red.) 

• Levande historia: version II. 2, 1987 av Erik Nilsson, Hans Olofsson & Rolf Uppström 

• Följ med genom tiderna, 1985 av Bengt Åke Häger 

• Historia: en lärobok för grundskolans senare del. 2,1997 av Bengt Almgren, Hans 
Thorbjörnsson & Hans Tillman 

• Gleerups historia. D. 2, 2002 av Erik Nilsson, Hans Olofsson & Rolf Uppström  
• Impuls: för grundskolans senare del. Historia. 2009 av Göran Körner & Lars Lagheim. 

Det kan vara självklart att vissa läroböcker som används i undersökningen kan ha ett vinklat 

eller avsiktligt inslag och då gäller det att man är källkritisk när man läser texterna som handlar om 

Gustav Vasa för att det kan vara att vissa läroböcker har en viss avsikt. Alla läroböckerna är skrivna på 
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uppdrag av något upplag för att skolor behöver nya läroböcker med uppdaterad och relevant 

information för undervisning. Läroboken Möt historien 1b, 2016 är en förändring av läroplanen som 

revideras år 2011 medan de flesta läroböckerna skrevs innan revideringen av läroplanen. En anledning 

till att det produceras nya läroböcker med jämna mellanrum är för att korrigera texten eller ändra i 

korrektur efter att texten har blivit satt. 

4.3 Kritisk diskussion av metod och material 

Metoden kvalitativ textanalys har både svagheter och styrkor. Fördelen med denna metod är 

att man kan anpassa den till sin studie, exempelvis är det möjligt att analysera en politisk text. 

En annan fördel med denna metod är att texter blir intressanta ur samhällsvetenskaplig 

synvinkel för att texter kan reproducera, stärka eller ifrågasätta syftet och på så vis blir 

texterna intressanta. När metoden tillämpas blir fokus enbart på den texten som studeras och 

vad den vill säga samt hur man kan tolka texten för att därefter kunna dra olika slutsatser. 

Resultaten i den här undersökningen blir enkla att förmedla och förstå för andra läsare med 

metoden, det här är min uppfattning men det behöver inte vara andras.  

 Nackdelen med detta metoden blir att jag enbart kan uttala mig om det material 

som jag har samlat in. Metoden fungerar enbart på texter av olika slag, vad textens syfte är. 

En annan nackdel är att ibland är historikerna inte tydliga med hur de faktiskt gör.41  

Fördelarna med denna materialet är tillgängligheten till källmaterialet som för 

det mesta innehåller stora mängder med användbar information. Att få tillgång till materialet 

var relativt enkelt med tanke på att det läroböckerna fanns i Linnéuniversitetsbibliotek och 

även andra bibliotek och var därmed lättillgängliga. Läromedel är i allmänhet ett beständigt 

källmaterial som har kontrollerats av andra och det kommer nya versioner av läroböcker där 

författare antingen lägger till ny information eller tar bort information som inte borde vara 

där.  

En nackdel med källmaterialet är att det finns ingen statlig förhandsgranskning 

av läromedlen. Skolverket har möjligheten att kunna utföra granskningar av läromedlet, dock 

sker det sällan och därmed behöver man vara uppmärksam när man använder sig av 

läroböcker. En annan nackdel är att vissa läroböcker har begränsad information om Gustav 

Vasa med syfte att ge läsaren en viss uppfattning. Detta är något man bör ha i åtanke när man 

läser och bildar en uppfattning av informationen.  

                                                   
41 Sjöberg, Maria. ”Textanalys.” I: Gustavsson, Martin & Svanström, Yvonne (red.), 2018.Metod: guide för 
historiska studier, Upplaga 1, Studentlitteratur, Lund,.94 
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Sekundärt material är en annan nackdel för att informationen som finns i 

läroböckerna bygger vanligtvis på något som har producerat för andra syften än 

undersökningens specifika syfte eller agenda. De sociala konstruktionerna är också en nackdel 

för att läroböckerna bygger mer på författarens tydningar än på ett saklig återgivande av 

historiska händelser eller person. Det är sällan att författarens tolkningar bygger på en 

objektiv bild, dock förekommer det och man bör vara uppmärksam på detta eller ha detta 

åtanken. 
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5 Historisk översikt 
I det här kapitlet redogörs en kort historisk översikt över hur Gustav Vasa framställs i de olika 

litteraturböckerna.  

5.1 Vem var Gustav Vasa? 

Gustav Vasa framställs som en kämpe för att mycket av det som han gjorde var en förbättring 

av ett medeltida samhälle. Framställningen av Gustav Vasa var att han skulle minnas som den 

första hjälten från befrielsen av Tyrannen och den vise landsfadern som sörjde för allas 

behov.42 

Lars-Olof Larsson bild av kung Gustav Vasa tillskriver honom en den central 

och som avgörande för framväxten av en svensk nationalstat och formeringen av en svensk 

identitet. Han var även en frihetshjälte, nationens grundläggare och en hedrad landsfader. 

Bilden som existerar av kungen som frihetshjälten, den stränge Riksbyggaren- 

Rikshushållaren och den patriarkaliske landsfadern har aldrig ifrågasatts av tidigare 

historiker.43Gustav Vasa framställs som medveten om att han var en skottavla för de krafter 

inom och utom landet, som ville bibehålla det gamla och lagfästa väldet och därmed avskaffa 

Gustav Vasa som kung. Han hade väldigt få möjligheter att kunna kontrollera vad som pågick 

i landsändar och i städer samt länder runt om Östersjön.44 Richard Ringmar menar att det är 

ett mirakel att Gustav Vasa levde så länge och hade förmågan att uträtta så mycket.45 

Han uppfattas som en god talare då han kunde utnyttja retoriska knep för att 

vinna befolkningens tillit och ta vara på tillfällen som gav upphov till att kunna sätta sina 

planer i verk.46 Gustav Vasa var en upprorsmakare som blev kung, det var han som lade 

grunden till det ”moderna” Sverige och utvecklade landet.  

                                                   
42 Lagerqvist, O Lars. Ekonomen på tronen. 2001. I: svenska kungar och mäktiga män: tio historiska porträtt, 
Bergsten, Magnus (red.), svenska kungar och mäktiga män: tio historiska porträtt, Historiska media, Lund, 53–
54 
43 Larsson, Lars-Olof. Gustav Vasa - landsfader eller tyrann? 2002.Prisma, Stockholm,.8 

44 Ringmar, Richard. 2002.Gustaf Eriksson Vasa: kung, kamrer, koncernchef: återblick på en monark av Guds 
nåde, Atlantis, Stockholm. 57 

45 Ringmar. 2002.154 

46 Larsson, Lars-Olof. 2002.Gustav Vasa - landsfader eller tyrann? Prisma, Stockholm,.36 
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6 Resultat och analys  
I det här kapitlet kommer studiens frågeställning att besvaras. Litteraturen som ska analyseras 

består av åtta läroböcker från gymnasiet och sex läroböcker från högstadiet. En analys 

kommer även tillämpas.  

6.1 Läroböcker för gymnasiet 

6.1.1 Gustav Vasa som skicklig talare, maktgalen & mäktig 

I läroboken Grepp om historien D.1 Medeltiden till och med upplysningstiden 1978 framställs 

Gustav Vasa som en mäktig och stark ledare som gjorde det som krävdes för att bland annat 

sätta stopp på upproret. ”Upproret spred sig snabbt och fick stöd av Hansestaden Lübeck.”47 

Gustav Vasas maktställning var osäker, han var svag och osäker under en kort period. ”Snart 

uppstod det oroligheter i Dalarna och på andra håll men kungen lyckades varje gång hindra en 

spridning och kväva oron.”48  Kungen var smart, han visste vad han skulle göra för att kunna 

hindra oroligheterna. 

Kungen framställs som en god talare med retoriska knep och på så viss lyckades 

han att få stopp på oroligheterna. ”Under inflytande av tyska rådgivare blev Gustav Vasa nu 

alltmer maktfullkomlig.”49  Han var maktgalen och med viljan att få mer makt. Gustav Vasa 

skildrades som den utvalde befriaren från unionskungen och landsfader av Gud, han var 

hårdhänt maktpolitiker som ville skapa en stark kungamakt, något han också lyckades med.  

I läroboken Forntid till nutid: historia för gymnasieskolan. 1982 står det att: 

”Gustav Vasa hade skapat en stark kungamakt, inte minst genom att begagnat reformationen 

för att göra sig till kyrkans överhuvud.”50 Kungen framställs som en maktgalen person, han 

var ute efter att gör sig till kyrkans överhuvud. Han var även en hänsynslös person och stark 

medveten om allt som inträffade runt om honom. Han var även en egoistisk person som ville 

ha allt, han gjorde allt för sitt egenintresse som kan vara skadligt för vissa men bra för andra 

människor. ”När Gustav Vasa genomförde reformationen i Sverige var det dels för statens 

                                                   
47 Häger, Bengt Åke. 1978. Grepp om historien D. 1 Medeltiden till och med upplysningstiden, Studentlitt., 
Lund. 44 

48 Häger. 1978. 44 

49 Häger. 1978. 45 

50 Samuelson, Sven.1982 Forntid till nutid: historia för gymnasieskolan. 1. 153 
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räkning men främst för att bli kyrkans nya överhuvud.”51 Kungen visste vad han skulle göra 

för att åstadkomma sitt mål, han var både maktgalen och pengagirig. Det skulle leda honom 

fram till pengar vilket han ville.  

Kungen var politisk skicklig person som visste hur han skulle agera. 

”Reformationens tankar om att kungen skulle vara kyrkans överhuvud vilket utnyttjade kung 

Gustav Vasa genom att lägga beslag på stora delar av kyrkans jord och rikedomar.”52 I 

läroboken Alla tiders historia. Grundbok i historia för gymnasieskolans humanistiska och 

samhällsvetenskapliga linjer, 1985 var Gustav Vasa en mäktig och god talare med retoriska 

knep som använde väl för att på det sättet kunde han få befolkningens uppmärksamhet och 

göra som han ville, han talade på ett bra sätt till bönderna att han fick de att hjälpa honom att 

få makten och han vädjade i mild ton till bönderna i de andra landskapen om att de skulle 

förbli honom trogna.53  

I läroboken Epos: historia: för gymnasieskolans kurs A, 2000 beskrivs Kung 

Gustav Vasa som en kunnig och god talare som nådde ut till folket på sitt eget sätt. ”Han tog 

sig till Dalarna och lyckades slutligen få med sig dalkarlarna i en resning mot danskarna.”54  

Kungen kunde nå ut till människor genom att använda olika retoriska knep. ”I riksdag i 

Västerås fick han med sig ständerna genom att kyrkan skulle vara delaktig och betala notan 

från befrielsekriget.”55 Kungen kunde utöva den makten på ett sätt som ingen annan kunde, 

han hade olika metoder för att öka sin makt som i sin tur skulle leda till att folk skulle lyda 

honom och det beslut som han tog. Han beskrivs i läroboken Epos: historia: för 

gymnasieskolans kurs A, som en sparsam och försiktig herre, utöver detta ansågs han som en 

god förhandlare då han var listig på att förhandla till att få sin vilja igenom. 56 

Bilden av kungen i läroboken Epok: historia. 2 & 3, 2010 var att han var en bestämd 

man som var medveten om hur han skulle styra. ”Gustav Vasa styrde sitt rike med en fast hand.”57 

                                                   
51 Samuelson. 1982, 153–154 

52 Larsson. 2016, 66 

53 Bergström, Almgren, & Löwgren, Arne.1985 Alla tiders historia. Grundbok i historia för gymnasieskolans 
humanistiska och samhällsvetenskapliga linjer. 122–124 

54 Sandberg, Robert (red.), Karlsson, Per-Arne, Molin, Karl & Ohlander, Ann-Sofie.2000. Epos: historia: för 
gymnasieskolans kurs A, S90 

55 Sandberg. 2000. 90 

56 Sandberg. 2000, 92 

57 Elm, Sten & Thulin, Birgitta. 2010. Epok: historia. 2 & 3.130 
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Han var en god talare och känslomässig person som kunde nå ut till folket på ett unikt sätt som skiljde 

honom från andra. ”Kungen vid riksdagen i Västerås brast i tårar för att vädja om riksdagens stöd.”58 I 

läroboken framstod Gustav Vasa som en person som vågade uttrycka sina känslor, dock fanns det även 

de som såg honom som en känslokall person med tanke på hur han behandla människor samt vilka 

metoder han använde för att få människor att göra som han ville.59 

  ”År 1527 tog Gustav Vasa makt över kyrkan och dess tillgångar.”60 Han var en 

maktgalen person som ville ha mer av makten så att han skulle kunna styra och ställa. ”Han blev 

Sveriges kung 1523 och uppträdde som sin tids övriga maktfullkomliga härskare.”61 Kungen 

uppträdde som en härskare, han var även en furste med enbart positiva egenskaper. Under Gustav 

Vasas tid betraktade man fursten som en av Guds utvalda person. Gustav Vasa förmedlas som ”en 

ärlig svensk man som räddar Sverige från danskt vanstyre.”62 Kungen var en bestämd man som var 

medveten om hur han skulle gå tillväga för att styra och ställa samt hur han skulle få sina beslut att slå 

igenom. 

I läroboken Epok: historia. 2 & 3, 2010 står det: ”Av det fattiga, oeniga och oordnade 

land som han tog emot, byggde han upp ett välbärgat, enigt och välordnat rike.”63 I texten beskrivs 

Gustav Vasa som den store riksbyggmästaren som kunde även vara häftig och misstänksam. ”Kungen 

höll sträng uppsikt så att de knappast vågade ta för sig av någonting i sin tjänst utan att ha frågat 

kungen om lov.”64 Folk var rädda för honom för att han hade den makten och på det sättet kunde han 

göra vad som helst. Han utövade sin makt på ett hårt och hänsynslöst sätt och han införde ett 

centralstyre som gjorde slut på landskapens självrådighet. ”Kungen kunde även vara munter och 

välkomnande, dock höll han alltid yxan redo bakom ryggen håller han alltid yxan redo.”65 De som 

levde nära honom och var beroende av hans nåd och gunst måste ha levt med hjärtat i halsgropen, för 

när som helst kunde vad som helst hända. 

                                                   
58 Elm, & Thulin. 2010. 130 

59 Elm, & Thulin. 2010,130 

60 Elm & Thulin. 2010, 131 

61 Elm & Thulin. 2010, 130 

62 Elm & Thulin. 2010, 132-133 

63 Elm & Thulin. 2010, 132-133 

64 Elm & Thulin. 2010, 132-133 

65 Elm & Thulin. 2010, 133-134 
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Olle Larsson förmedlar ytterligare en bild i läroboken Möt historien 1b, 2016 av 

Gustav Vasa som den taktiska förhandlare som visste hur han skulle förhandla för att få det 

han ville. ”Han sammankallade ett möte i riksdagen men riksdagen var inte samlad utan 

endast de kungen önskade.”66 Gustav Vasa beskrivs som en hänsynslös och maktlysten man 

där han var ute efter så mycket makt som han kunde få för att kunna få folket att göra som han 

ville. 

Kungen var politiskt skicklig person, ”Reformationens tankar om att kungen 

skulle vara kyrkans överhuvud hade nått Sverige och med stöd av dessa idéer lät kungen lägga 

beslag på stora delar av kyrkans jord och rikedomar.”67  
Bilderna av Gustav Vasa som dyker upp väldigt ofta är att han var en skicklig talare och 

en maktgalen person som använde sin makt på ett hänsynslöst sätt. Han hade sina hårda metoder för 

att få det han ville från människorna. Enligt Lars-Olof Larsson i förmedlar han Gustav Vasa som en 

god talare som hade sina retoriska knep för att vinna människornas tillit. Typologin av historiebruk är 

det vetenskapliga bruket för att författarna för läroböckerna är både kritiska, samt tar upp vad som 

faktisk hände under Vasas tid, vem var Gustav Vasa och vilka kopplingar han har till den svenska 

historia.  

6.1.2 Gustav Vasa som tyrann & familjefader 

Läroboken Historiens huvudlinjer: historia för gymnasieskolan.1984 förmedlas kungen som 

en modig man som var medveten om vad han skulle göra. ”Vid den riksdag som Gustav Vasa 

sammankallade i Västerås 1527 bröt man i realiteten med påven.”68 Gustav Vasa var en hård 

och även bestämd man som skulle få sin vilja igenom. ”Gustav Vasa genomförde visserligen 

reformationen i Sverige, men det finns ingenting som talar för att han var en hängiven man. 

Kungens syfte var att skapa en stark position för sig och sin familj i Sverige.”69 Kungen 

framställs som en familjefar som var mån om sin familj och kunde göra allt för sin familj och 

för sig själv. ”Med adelns hjälp fick kungen makten över kyrkan och dess rikedomar.”70 
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Bilden som förmedlas är att han var maktgalen person som strävade efter så mycket makt som 

möjligt.  

Kungen var även en klok person som visste vilken strategi han skulle använda, 

han var en bra och modig person som gjorde mycket för sin familj och för Sverige. ”Så länge 

Gustav Vasa levde höll han Sverige utanför de stora krigen som härjade nere i Europa.”71 

Kungen var klok som visst hur han skulle hålla Sverige borta från krig och på det sättet skulle 

inte pengar läggas på krig. 
I läroboken Historia för gymnasiet. A-kursen, Människan genom tiderna,1997 beskrivs 

Gustav Vasa som en person vars drivkraft var att förändra saker som bland annat förvandlar Sverige 

till en tidstypisk furstestat med ett starkt försvar, han anses som riksbyggmästaren. Han förmedlas 

också som en maktgalen person som var ute efter makt. En annan bild som förmedlas är att Gustav 

Vasa var en person som var rädd om sitt liv då han lyckades fly dalarna på grund av Stockholms 

blodbad. Kungen utnyttjade de oroliga stämningarna i landet och på sätt så organiserade från dalarna 

en upprorsrörelse.72 

Kungen var skicklig och smart på att manipulera folket för att få det han ville eller få 

människorna tro på det han ville. I läroboken Historia för gymnasiet. A-kursen, Människan genom 

tiderna,1997 står det att: ”Han målade en mörk bild av situationen i riket för att kunna betala ut till 

Lübeck.”73 Gustav Vasa var en listig person med skickligt formulerade frågor, han lyckades få svar på 

sin fråga innan han ställt den. Kungen var också en skicklig förhandlare som förhandlade med bland 

annat adel och borgare. Hans sätt att styra var genom personlig maktutövning, han la gärna ansvaret på 

sina tjänstemän i kammare, kansli och sina fogdar. Han kunde ha kontroll över flera saker och för att 

få det att fungera så visste han vad som skulle göras. 

I läroboken Alla tiders historia. Grundbok i historia för gymnasieskolans humanistiska 

och samhällsvetenskapliga linjer, 1985 var Gustav Vasa en stark och ansvarig men även en som 

hungrade efter makt, han framställs som en målmedveten person. ”Gustav Vasa hade brutit loss 

Sverige ur Kalmarunionen och själv gripit makten.”74 Det är Gustav Vasa som brutit loss Sverige ur 

Kalmarunionen, han framställs som en stark ledare. 
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 Kungen var en person som var medveten om sitt mål och hur han skulle gå tillväga för 

att nå sitt mål. ”Han gjorde sig till kyrkans herre, ordnade rikets finanser och slog ner bondeuppror.”75 

Men samtidigt finns det en annan bild av honom, där han hade svårt att lita på människor i sin 

omgivning och därför arbetade han på egen hand och tog hand om det mesta själv. ”Gustav Vasa 

utnyttjade vapenstilleståndet för att förbereda ett anfall som sattes inifrån både Östergötland och 

Västergötland.”76 Han var en målmedveten person som visste hur han skulle utnyttja 

vapenstilleståndet för att kunna sätta sina planer i verk.  

Slutligen de vanliga bilderna som dyker upp väldigt ofta är att Vasa var en hård man 

som ville ha makt över bland annat kyrkan men han ville även ha kyrkans rikedomar, han var även 

girig för pengar. Det var anledningen till han ville ta över kyrkan för att skulle tjäna på det en hel del. 

En bild som författarna vill förmedla är att han hade en drivkraft till att förändra och utveckliga 

Sverige. Det politiska-pedagogiska bruket är det som är tydligt här för att det finns likheter och 

skillnader mellan det förflutna och nu, han höll Sverige borta från krig vilket man håller på än idag att 

göra. Det vetenskapliga historiebruket syns här också där författarna är både kritiska och ta fram 

relevant historiska fakta om Gustav Vasa och varför han är viktig i den svenska historia. 

6.1.3 Gustav Vasa som den gode landsfadern 

I läroboken Forntid till nutid: historia för gymnasieskolan.1982 Gustav Vasa beskrivs som 

den unga adelsmannen, han är den goda och oskyldiga individen. ”En ung adelsman vid namn 

Gustav Eriksson Vasa, reste landet till uppror mot Kristian eller tyrannen, som man helt 

enkelt kallade honom.”77 Gustav Vasa framställs som den starka och modiga mannen som 

skulle göra vad som helst för sitt land och sin familj, han skulle inte svika människorna eller 

familjen. Han var den kungen som gjorde uppror mot Kristian vilket ledde till att Kristian 

själv flydde till Nederländerna, detta var på grund av att Gustav kunde övertala hansestaden 

Lübeck att ställa de nödvändiga fartygen till hans förfogande.78  

Bilden av Vasa i läroboken Epok: historia. 2 & 3, 2010 att han var en god man 

som ville väl för sitt folk och han skulle göra det som krävdes för att människorna skulle leva 

i fred. Gustav Vasa ses som landsfadern som in i minsta detalj styr Sverige öde.”79 Kungen 
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var den gode landsfadern som ville ena Sverige mot den rätta ritningen genom att han 

regerade över både landet och invånare. Han visste vilken väg han skulle ta för både utveckla 

Sverige till moderna landet samt göra det bästa för landets invånare.  

Avslutningsvis är läroboken Forntid till nutid: historia för gymnasieskolan. 1, 

1982 är den enda läroboken som framställer honom som den gode landsfadern. Han var 

modig, smart, god och oskyldiga mannen som ville Sverige och invånare väl och skulle gör 

det som krävdes för att lyckas med det. Här syns den politiska- pedagogiska då det finns 

likheter mellan det förflutna och idag, han ville utveckliga Sverige till ett bättre land vilket 

man än idag syssla med. Enligt Richard Ringmar är det ett mirakel att Gustav Vasa hade 

förmågan att uträtta så mycket för Sverige under de år som han levde.  

                                              *** 

Ett avslutande sammanfattning är att den bilden av Gustav Vasa som dyker upp väldigt 

ofta i nästan alla läroböcker för gymnasie är att han var en skicklig talare genom att han använde sig 

av retoriska knep, han vann människornas tillit med ord. Han var en maktgalen kung där han både 

utnyttjade och gjorde det som krävdes för att få makt. En annan bild av Gustav Vasa som dyker upp 

väldigt ofta är att han var en smart person då han visste hur han skulle tänka samt göra för att få ut det 

bästa resultatet. Gustav Vasa har ett mörkt moln över honom förutom i läroboken Forntid till nutid: 

historia för gymnasieskolan. 1, 1982 där både positiva och negativa bild fanns. 

6.2 Läroböcker för högstadiet 

6.2.1 Gustav Vasa som hotfull, tillitsproblem & maktgalen 

I läroboken Historia: en lärobok för grundskolans senare del 1997 framställs Kungen som 

hotfull person som har problem med tillit. ”Han var uppfylld av hat mot kung Kristian. Själv 

hade Gustav inte litat på kungens löften och därför stannat borta från kröningsfesten.”80 Han 

hade problem med tillit. ”I Mora försökte Gustav Vasa förmå bönderna att göra uppror men 

de vägrade.”81 Den bilden av Gustav Vasa som förmedlas är att han var god talare som fick 

människors uppmärksamhet men lyckades inte alltid få de att följa hans önskemål.  ”Gustav 

Vasa hade lovat lybeckarna, att de skulle få behålla sin ensamrätt på den svenska handeln.”82 

Kungen var även en bra förhandlare där han kunde göra affärer med andra som till exempel 
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lybeckarna, hade drivkraft till att förändra saker som bland annat förvandlar Sverige till en 

tidstypisk furstestat med ett starkt försvar.  

I läroboken Historia: för högstadiet,1979 var kungen en person som var ute 

efter makt och för att nå dit så visste han vad som skulle göras och vilka planer som skulle 

utföras. Han försökte även att befästa sin makt i Sverige och därefter spreds reformationen i 

Norden. ”Gustav Vasa såg till att befolkningen följde hans order, han fick ett råd av stormän 

vid sin sida.”83 I läroboken Historia: en lärobok för grundskolans senare del.1997 var Gustav 

Vasa även en god talare med retoriska knep som användes väl för att på det sättet kunde han 

få befolkningens uppmärksamhet och få dem att göra som han ville. Kungen talade på ett så 

bra sätt till bönderna vilket gjorde att han fick dem att hjälpa honom att få makten och han 

vädjade i mild ton till bönderna i de andra landskapen om att de skulle förbli honom trogna.84 

Genom att göra kyrkan statlig kunde Gustav Vasa skaffa sig direkt makt över prästerna och på 

det sättet skaffade han sig ett stort inflytande och makt över Sverige och människorna.  

I läroboken Historia: en lärobok för grundskolans senare del.1997 framställs 

kungen även som en person har kontrollbehov som måste kontrollera allt och att han skulle ha 

makten för att kunna styra. ”Gustav Vasa styrde Sverige som ett eget företag. Han ville ha 

kontroll över allt.”85 Han var en egoistisk människa som ville göra allt själv och ville 

kontrollera allt själv. ”Ingen kung i Sveriges historia har haft så god kontroll över landets 

ekonomi som Gustav Vasa.”86  Han var en riktigt bra ekonom som hanterade Sveriges 

ekonomi överlag.  

I läroboken Historia: en lärobok för grundskolans senare del.1997 står det att: 

”Gustav Vasa ville inte ha några medtävlare, han bestämde sig även för att göra slut på 

kyrkans världsliga makt.”87 Han var även opålitlig och kunde lätt bryta löften samt utnyttja 

folket, han lurade bönderna genom att de trodde att de skulle få belöningar men istället 

krävdes de på nya skatter.   

Kungen ansågs också som en känslokall person som inte tog hänsyn till 

helgonen. ”Helgonen hade varit hjälpare vid sjukdom och olycka, Gustav hade ingen känsla 
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för sådant, han lät till och med sy om mässhakar till byxor åt sönerna.”88 Han tog inte hänsyn 

till människornas känslor eller positioner utan allt han brydde sig om var han själv och hans 

familj. ”Det dröjde tre år innan Gustav Vasa kom till Dalarna för att slå ner upproret men då 

slog han till hårt. Alla upprorsledare infångades och avrättades.”89 Han var hänsynslös och 

hård person som gjorde det som han ansåg vara det rätta.  

I läroboken Impuls: för grundskolans senare del.2009 står det att: ” Gustav Vasa 

slog ner flera bondeuppror. Bönderna protesterade bland annat mot de höjda skatterna och 

hans metoder.” 90 Gustav Vasa framställs med mycket mildare ton men däremot kunde han 

behandla människor hur han ville. Han var hård i behandling av folket. ”Han var mest ute på 

resor i riket och kontrollerade att alla lydde hans order.” 91  Han tog inte hänsyn till folk eller 

lyssnade på deras åsikter. Kungen hade mycket kontrollbehov .”Krigsmakten var stark och 

statskassan var välfylld.” 92  Han har hunnit stärka kungamakten, skapa fred och ordning och 

även genomfört reformationen och på det sättet kunde han få den makten. I läroboken Impuls: 

för grundskolans senare del.2009 framställs Gustav Vasa som en väldigt upptagen man som 

skulle göra allt som krävdes för sitt land. Kungen ville utveckla och förbättra Sverige till det 

moderna landet och göra det som krävdes för sin familj. Sverige skulle även bli en 

arvsmonarki där hans söner skulle kunna ärva kronan efter honom. 
Bilderna som tas upp är att Vasa var en maktdriven person. Han ville även befästa sin 

makt i Sverige. Kungen var även en hotfull person som hade tillitsproblem, han hade svårt med att lita 

på människor runt om honom men samtidigt lyckades han med att utveckla Sverige till ett modernt 

land. Han var även en hård, känslokall och envis person. Det politiska- pedagogiska historiebruket 

dyker upp i de skillnader och likheter mellan det förflutna och idag. En likhet som beskrivs att Gustav 

Vasa utvecklade Sverige vilket man än idag håller på med eller försöker att fortsätta. En skillnad är att 

han framställs som diktator men i nutiden kan det förekomma en annan beskrivning av en diktator.   
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6.2.2 Gustav Vasa som den gode landsfadern 

I läroboken Historia: för högstadiet 1979 var Gustav Vasa en viktig person som enande Sverige och 

stärkt kungamakten. Han kunde även få makt genom att göra kyrkan statlig och på så vis skaffa sig 

direkt makt och inflytande över prästerna. ”Gustav Vasa såg till att befolkningen följde hans order, 

han fick ett råd av stormän vid sin sida.”93 Han var en god talare som folk lyssnade på och lydde.  

Bilderna som tas upp av Gustav Vasa i det här avsnitten är att han var god, viktig och 

medveten person som visste vad som skulle göras för att förändra saker och ting. En annan bild av 

Vasa är att han var en skicklig talare som folk lyssnade på. Det politiska-pedagogiska bruket är tydligt 

här där det finns likheter mellan det förflutna och nutiden. Han var hårdhänt att bygga en stark 

statsmakt vilket man är även idag att bygga en stark statsmakt. Han hade brutit loss Sverige ur 

Kalmarunionen vilket är synligt idag. 

6.2.3 Gustav Vasa som självständig, stark & klok 

Jarl Torbacke förmedlar Gustav Vasa som en självständig och stark kung. Gustav Vasa gjorde mycket 

under sin tid vid tronen som stärkte hans kungamakt. ”På Gustav Vasas tid blev kungamakten stark. 

Den ärvdes, på manssidan.”94 Han kämpade mycket för sin familj för att tronen skulle vara 

arvsmonarki och på så vis skulle kronan vara inom familjen.   

Kungen var en driven kung som kämpade för att göra Sverige till ett arvrike och på så 

vis skulle hans äldste son ärva kronan. Han ville inte dela med sig av kungamakten utan han ville ha 

den för sig själv. ”Kungens ensammakt varade till Karl XII:S död (1718).”95 Han var egoistisk person 

som ville ha allt för sig själv men samtidigt gjorde han vissa saker för sin familj som till exempel att 

göra Sverige till arvrike.  Kungen beskrivs i läroboken Levande historia: version II. 1987 som en ung 

man. Gustav Vasa framställs som en god och klok person. ”Han behövde pengar för att betala till 

Hansan så kungens rådgivare Laurentius Andreae förde ett lugnt resonemang som Gustav Vasa 

gillade.”96 Bilden av honom är att han var en god lyssnare som gärna lyssnade på andra och tog gärna 

emot råd från andra människor. En annan bild av Gustav Vasa är att han gör som han vill. ”Han var en 

stark kung som hade krossat alla Västgötaherrarnas uppror och klockupproret.”97 Han såg till att den 
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svenske prästen fick sprida den nya läran i Stockholm för att det skulle gynna folket och de skulle 

därför skulle de lita på Gustav Vasa och följa honom. 

 Ytterligare en bild som förmedlas av Gustav Vasa i läroboken Levande historia: 

version II. 1987 var han den smarta mannen som kunde planera väl och kunde utföra sina planer på ett 

smart sätt. ”Det mesta av de pengar kungen fick in använda han till krigsmakten.” 98 Ingen svensk 

kung har haft lika bra ekonomi som Gustav Vasa hade under den perioden då han satt på tronen. Han 

beskrivs även som en mäktig, skicklig, godsägare samt självständig och visste vad han ville och vad 

han skulle göra för att nå dit. 

I läroboken Följ med genom tiderna,1985 framställer Bengt Åke Häger Gustav Vasa en 

stark ledare med ett stort ansvar som tynger på hans axlar och det var att stärka kungamakten. Han var 

en självständig kung. ”Gustav Vasa var fast besluten att stärka kungamakten, genom 

kyrkoreformationen drog kungen in större delen av dess jord till staten.”99 Han var en kung som 

gjorde mycket bra saker och det finns en mildare ton när han beskrivs i läroboken.   

Gustav Vasas framställning som överhuvud är väldigt stormig och konfliktfylld med 

tanke på att han tog pengar från kyrkan till staten. ”Under medeltiden hade kyrkan blivit mycket rik 

genom kyrkoreformationen och kungen drog in större delen av dess jord till staten för att på så sätt öka 

skattkistan.”100 Han kunde tänka väl och utförde saker efter hans planer. I läroboken Gleerups 

historia. D. 2, Grundbok, 2002 står det att:  ”Gustav Vasa lade på så sätt grunden till det moderna 

Sverige när han blev kung.”101 Han använde sina hårda metoder och slog ned flera uppror för att 

kunna utveckla Sverige till ett modernt land. Gustav Vasa var en toppledare eftersom han var 

självständig och klok för att han visste hur han skulle agera i de olika situationer som uppstod. 

Han ville även ha en stor personlig makt under tiden som han satt på tronen. Han fick 

även hantera många uppror och olika motgångar och det fanns människor som inte accepterade hans 

sätt att styra men han gjorde det som han ansåg passa för själva landet. ”Gustav Vasa lade på så sätt 

grunden till det moderna Sverige när han blev kung.”102 Kungen framställs i läroboken Impuls: för 
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grundskolans senare del. Historia. 2009 som en viktig person som grundlade den moderna Sverige 

och utvecklade Sverige till ett starkare land.103 

Gustav Vasa var en god ledare och kung som visste hur han skulle agera. Han var även 

stormig och konfliktfylld person men samtidigt tillämpade han många förändringar för att utveckla 

Sverige till ett bättre land. I det här avsnitt är det vetenskapliga historiebruk som är tydligt för att målet 

är att ta upp som i det förflutna vilket författarna har gjort. I läroböckerna används Vasa som 

förklaring till hur Sverige utvecklas för att skapa en nationalidentitet.  

                                     *** 

Ett avslutande sammanfattning bilden av Gustav Vasa som tas upp väldigt ofta att han 

var ansvarig samt god ledare som var omtyckt av vissa människor. I läroböckerna för högstadiet fanns 

en mildare bild av honom. Han var en god, målmedveten och även skicklig kung som visste vad som 

skulle göras för nå dit, han utvecklade och förbättrade Sverige till det moderna landet samt förbättrade 

Sveriges ekonomi. Endast i en lärobok Gleerups historia. D. 2, Grundbok 2002 framställs ett förskönat 

porträtt av Gustav Vasa som ung oskyldiga adelsmannen. 

6.3 Konklusion 

Den förändring som man kan se i de tidigare läroböckerna från 1978–1997 är att Gustav Vasa 

framställs som den ”unga adelsmannen” och att han var en familjefar som var väldigt mån om 

sin familj. I de tidigare läroböckerna är författarna tydliga med att Gustav Vasa gjorde allt för 

Sverige som kämpade för landet och sin familj. I läroboken Historiens huvudlinjer: historia 

för gymnasieskolan. 3, 1984 skriver författarna att Gustav Vasa kämpade rätt mycket för att 

hålla Sverige utanför Europas stora krig.104 

 En annan förändring som man kan ses i de tidigare läroböckerna är att det finns 

en balans mellan Gustav Vasa som person och hans handlingar. Det är ett visst fokus på 

Gustav Vasa och när det gäller hans handlingar såsom Kalmarunionen, olika uppror och 

kyrkans reformation. Som det nämndes tidigare, en stor förändring är att Gustav Vasa 

refereras som ”den unga mannen” i de tidigare läroböckerna. Han anses vara en viktig person 

och det lyfter författarna då han var personen som enade Sverige till ett starkt rike. I de 

tidigare läroböckerna förmedlas Gustav Vasa med en mildare ton. Han var ansvarig, 

                                                   
103 Körner, Göran & Lagheim, Lars. 2009.Impuls: för grundskolans senare del. Historia. 1–3 Stadiebok, 1. uppl., 
Stockholm,113–114.  

104 Brolin, Per-Erik, Holmberg, Åke & Dannert, Leif. 1984. Historiens huvudlinjer: historia för gymnasieskolan. 
3, ENT. Grundbok med studieuppgifter, 1. 92–94 
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målmedveten och ekonomiskt skicklig. Det är vad som skiljer de tidigare läroböckerna från de 

senare, han framställs som en viktig person och som gjorde skillnad under sin tid. 

  

 I läroboken Forntid till nutid: historia för gymnasieskolan. 1, 1982 förmedlas 

Gustav Vasa som den unga adelsmannen, han var den goda och oskyldiga personen som ville 

alla människor väl och hans familj också. I de tidigare läroböckerna skriver vissa författare 

om religion speciellt när det gäller reformationen av kyrkan och att Gustav Vasa blev kyrkans 

överhuvud. Religionen får en liten plats i vissa texter i läroböcker. I läroboken Grepp om 

historia D.1 Medeltida till och med upplysningstiden 1978 skriver författarna att Gustav Vasa 

var en av Guds utvalde befriaren från unionskungens och även landsfader. Religionen får 

även lite plats i den här läroboken. En annan skillnad mellan de tidigare och senare 

läroböckerna är att religionen får mer utrymme i läroböckerna från1978–1997.  

 En ytterligare förändring som är tydlig i de tidigare läroböckerna är begreppet 

”landsfader” som nämns ofta i läroböckerna då de beskriver Gustav Vasa i läroböckerna. 

Gustav Vasa används som en sorts förklaring till hur Sverige som rike kommer att utvecklas 

till både ett enat och välordnat land och som märks i de tidigare läroböckerna. Han beskrivs 

som en känslig person i läroböckerna från 1978–1997 och vad författarna vill förmedlar. När 

det gäller reformationen förklaras den mer tydligt i vissa av de tidigare. Gustav Vasa får mer 

utrymme textmässigt och i antal sidor i de tidigare läroböckerna och det är en förändring som 

man kan se.   

I de senare läroböckerna lyfter författarna Gustav Vasas positiva och negativa 

egenskaper, det finns ett fokus på båda. Han var god talare och den ärliga mannen som 

räddade Sverige. Han byggde upp ett hållbart rike, dock med negativa sidor som lyftes upp i 

de senare läroböckerna. Han var maktgalen, hänsynslös och styrd på ett hårt sätt. Poängen är 

att de senare läroböckerna tonar inte ner de negativa bilden av Gustav Vasa utan det finns 

både positiva och negativa aspekter. I de senare läroböckerna har författarna fokuserat på han 

var ” den store riksbyggmästaren” det används i nästan alla de senare läroböckerna.  

I läroboken Epok: historia. 2 & 3 2010 målas Gustav Vasa upp som den ärliga, 

han tog emot landet som var både fattigt, splittrat och kaotiskt som han sedan omvandla till ett 

välbärgat, förenat och välordnat Sverige. Han styrde Sverige som om det var hans egna 

företag där kunde göra vad han ville. I läroboken Epok: historia. 2 & 3 2010 är det politiska-

pedagogiska bruket som är synlig för att det finns en jämförelse mellan hur Gustav Vasa 

styrde Sverige som hans egna företag och hur Sverige styrs idag. I vissa av de senare 

läroböckerna skriver författarna negativt men försöker få det att framstå som icke-negativt. Ett 
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exempel är i läroboken Epok: historia. 2 & 3 2010 där författaren skriver att Gustav Vasa 

alltid höll yxan redo bakom ryggen men att han kunde vara både munter och välkomnade. 

Nästan vad som helst kunde ske.105 Den förändring som är synlig i de senare läroböckerna är 

Gustav Vasas handlingar när han slog ner bondeuppror, höjde skatterna och genomförde 

reformationen av kyrkan. Läroböckerna har valt att fokusera på vad hans betydelse för 

Sverige är och hur han har utvecklat Sverige till det moderna Sverige som existerar idag, där 

man menar att det finns spår av hans utveckling. Med hjälp av historiebruket går det att tydligt 

se det politiska-pedagogiska bruket i vissa av de senare läroböckerna. 

I läroboken Impuls: för grundskolans senare del. Historia. 1–3 Stadiebok, 2009 

skriver författarna att det var Gustav Vasa som grundlade det moderna Sverige och han var 

den som utvecklade Sverige till ett bättre och starkare land.106 En annan förändring som man 

kan se i de senare läroböckerna är att han får rollen som riksbyggmästare då han var den kung 

som byggde upp och utvecklade Sverige till ett rike. I de senare läroböckerna är information 

om Gustav Vasa mindre, han har inte alls mycket utrymme och oftast är det hans handlingar 

som får denna platsen i de senare speciellt i läroboken Möt historien 1b, 2016 är det endast en 

sida som handlar om själva Gustav Vasa.  

6.4 Typologier av historiebruk  

För att återkoppla tillbaka till teorin historiebruk där den vetenskapliga och politiska-

pedagogiska bruket användas för att ge kunskap om likheter och skillnader. Enligt Klas-Göran 

Karlsson är det politiska-pedagogiska bruket av historia som används symboliskt i 

förhållandet mellan då och nu. Det vetenskapliga bruket arbetar man med för att försöka ta 

reda på vad som faktiskt hände, det är ett försök till att på ett rimligt sätt skapa tolkningar av 

det förflutna. 

 De tidigare läroböckerna belyser de politiska-pedagogiska bruket då dessa 

läroböckerna visar förhållandet mellan då och nu, författarna skriver om Gustav Vasa i 

dåtiden, vem han var, vad han gjorde och hur han var, sedan drar författarna olika paralleller 

till nutiden, hur han utvecklade Sverige till det moderna landet, hur han förbättrade ekonomi i 

Sverige och även arvsmonarki som än idag existerar i Sverige, något som är väldigt tydligt i 

                                                   
105 Elm, Sten & Thulin, Birgitta. 2010. Epok: historia. 2 & 3, 133–134. 

106 Körner, Göran & Lagheim, Lars. 2009.Impuls: för grundskolans senare del. Historia. 1–3 Stadiebok, 1. uppl., 

Stockholm,113. 
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de tidigare läroböckerna. En annan politisk-pedagogisk bruket är reformation i Sverige under 

Gustav Vasa tid som ledde till att protestantismen blev stor medan begreppet endast är vanligt 

bland olika kristendomsriktningar.  

 Det vetenskapliga bruket återkommer något i de tidigare läroböckerna, fakta 

som presenteras om Gustav Vasa och vad som hände under hans tid. I vissa tidigare 

läroböcker försöker man ta reda på vad som hände under Gustav Vasas tid, varför han gjorde 

som gjorde. Man försöker skapa en tolkning av det förflutna genom att använda begreppet 

”landsfader” och ”riksbyggmästare” för att Gustav Vasa ansågs vara landsfader och han 

utvecklade Sverige till det moderna landet som är en koppling till historiebruket. I de senare 

läroböckerna förespråkas förändring i samhället och det finns spår av det politiskt-

pedagogiska historiebruket där författarna gör en koppling mellan dåtiden och samtiden. 

Gustav Vasa utvecklade Sverige till ett bättre och starkare land. Han försökte hålla Sverige 

från olika krig och idag håller man fortfarande på att försöka hålla Sverige ifrån alla sorters 

krig. När det gäller det vetenskapliga historiebruket i de senare läroböckerna är det mer som 

återfinns, det är fakta som presteras i de senare läroböckerna som är relevant historiefakta, 

Gustav Vasas kyrkoreformationen, Gustav Vasas centralisering, olika uppror som han försökt 

tysta ner samt hans äventyr i Dalarna. Författarna i de senare läroböckerna är källkritiska och 

gör förnuftiga tolkningar av Gustav Vasa och hans affärer.  

Det politiska- pedagogiska bruket tar över i de flesta läroböckerna. De syns 

också i de tidigare läroböckerna där det förekommer likheter och skillnader som även kopplas 

till nutiden. Vissa skillnader mellan det förflutna och idag förekommer även i läroböckerna 

men de är inte lika synliga som likheterna. Genomgående i läroböckerna finns det politiskt-

pedagogiska historiebruket, anser jag. Det visar vad författarna anser är viktigt att lyfta upp 

och det är att ha en slags jämförelse, skillnader och likheter mellan då och nu istället för det 

vetenskapliga bruket där man fokusera på vad som faktiskt har hänt under det förflutna. Detta 

påverkar innehållet genom att bilden som förmedlas av Gustav Vasa får en betydelse och det 

finns röd tråd från det förflutna till nutiden.  

I läroböckerna från år 2009, 2010 och 2016 är det vetenskapliga bruket som ta 

över istället för det politiska- pedagogiska bruket och anledningen till det är så är för att det 

blir allt viktigare att ta reda på vad som faktiskt har hänt under det förflutna där författarna ta 

fram ny information som presenteras fram i läroböckerna om hur Gustav Vasa var och det 

lyfts fram konkreta exempel på hur de kan yttra sig. Det påverkar innehållet genom att bilden 

av Gustav Vasa presenteras med både relevanta och konkreta exempel samt att författarna tar 
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reda på hur var Gustav Vasa under hans tid och hur framställs han. Det blir en vetenskaplig 

text som återges i läroböckerna. 

Det politisk-pedagogisk historiebruket är tydligt i läroboken Epok: historia. 2 & 

3, 2010, under Gustav Vasa tid var han bakom den ekonomiska tillväxten i Sverige, en 

koppling till idag är att den ekonomiska tillväxten i Sverige är stabil. Att den ekonomiska 

tillväxten är stabil i Sverige även idag gör det till en likhet mellan det förflutna och nutiden. 

Det är en politiska-pedagogiskt bruk i gymnasieläroböcker som är tydlig men krävs att man 

läser mellan raderna för att kunna göra en koppling till idag. 
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7 Diskussion 
Syftet med denna studie är att undersöka vilken bild som ges av Gustav Vasa i läroböckerna 

för högstadiet årskurs 7–9 till gymnasieelever år 1–3 från 1978 till 2016 i ämnet historia. 

Studies frågeställningar lyder: Hur beskrivs Gustav Vasa i läroböcker från högstadiet och 

gymnasiet från 1978 till 2016? Vad för förändring kan man se mellan de tidigare skrivna 

läroböckerna och de senare läroböcker? 

7.1 Framställning av Gustav Vasa 

Syftet och frågeställningarna har besvarats där framställning av Gustav Vasa har fortsatt att 

variera igenom tiderna. Det är tydligt att bilden av Gustav Vasa varierar mellan åren i de olika 

läroböckerna samt att det förekommer både skillnader och likheter mellan läroböckerna över 

hur Gustav Vasa framställs. En typisk framställning i läroböckerna för gymnasiet av Gustav 

Vasa är att han var en diktator som ville ha makt och det brukas, det vill säga, på ett negativt 

sätt. Läroböckerna för gymnasiet skiljer sig då eleverna uppmanas till att kunna ta sig an en 

mer avancerad text i läroböckerna. Bilden av Gustav Vasa i läroböckerna för högstadiet och 

gymnasiet förändras över åren.  

Hypotesen att det förekommer en förskönad bild av Gustav Vasa i läroböckerna 

för högstadieelever stämde. Slutsats som kan dras att läroböckerna har en förskönad bild av 

Gustav Vasa för att framställa honom som ”the good guy” för högstadieeleverna och som 

Selander menar: läroböcker produceras för olika åldersgrupper och det märks i innehållet. 

Detta stämmer för att kungen framställs annorlunda i läroböckerna. Läroböckerna har olika 

fokus, gymnasieläroböckerna fokuserar på att framhäva svenska historia där kungen kopplas 

till medan högstadieläroböckerna fokusera på att framställa honom positiv för 

högstadieeleverna som ska läsa om honom. 

Ytterligare en framställning av Gustav Vasa i gymnasieläroböckerna var att han 

ville ha kontroll för att kunna kontrollera allt. Gustav Vasa hade olika retoriska knep som han 

utnyttjade och tillämpade för att åstadkomma vad han önskade och som lyckades få folket att 

göra det han ville. Han var både en mäktig och egoistisk person som utnyttjade sin makt till 

att göra det som gynnade honom och hans familj. Kungen förmedlas som en manipulativ 

person som lurade människor i sin närvaro för att kunna få ut något av det. De senare 

läroböcker för gymnasiet beskrivs han med en hårdare ton då han nästan framställs som den 

moderna diktatorn. Medan i läroböckerna för högstadiet som till exempel i läroboken: Impuls: 
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för grundskolans senare del. Historia. 1–3 Stadiebok, 2009 finns det en mildare ton där han 

istället beskrivs som personen som enade Sverige och gjorde det till ”det moderna landet”.  

7.2 Vad skiljer läroböckerna åt 

Gustav Vasa romantiseras som ”the good guy” i de flesta läroböckerna för högstadiet. Han var 

både god, känslig, positiv och en familjefar som brydde sig om alla, både hans familj och sitt 

folk. Men samtidigt finns den negativa bilden av Gustav Vasa som kan läsas mellan raderna. 

Den negativa bilden anser jag för det mesta täcks av den positiva bilden, författarna väljer att 

måla upp honom som mannen som gjorde många ändringar och utvecklingar både för Sverige 

och för hans familj. Han var även omtyckt av vissa människor. Gymnasieläroböckerna har en 

hårdare ton hur Gustav Vasa framställs, den bilden som existerar av honom är att han är den 

negativa personen ”the bad guy”.  

 Det är en skillnad mellan de tidigare läroböckerna och de senare läroböckerna, 

vilket fokus det finns mellan Gustav Vasa som person och hans handlingar. I vissa läroböcker 

var det inte mycket plats för Gustav Vasa som individ utan det är hans handlingar som får rum 

i dessa läroböcker. En av läroböckerna är: Möt historien 1b, 2016 som tillhör de senare 

läroböckerna, det är också en skillnad att ju senare läroböckerna är desto mer minskar 

informationen eller texterna om.  

Gustav Vasa och hans handlingar får mindre och mindre plats i de senare 

läroböckerna. Något som kan bero på att författarna anser att man inte kan lägga till ny 

information i läroböckerna då det redan finns samma gamla information i nästan alla 

läroböcker och därför väljer författarna att inte upprepa samma information, att man kan fylla 

utrymmet med något annat men däremot inte utesluts Gustav Vasa då han utgör en stor roll i 

svensk historia. 

 En annan skillnad mellan de tidigare och senare läroböckerna är de tidigare har 

en annan ton vad det gäller framställningen av Gustav Vasa. Den bilden som finns av honom 

är att han var kungen, ledaren och den historiska personen som gjorde allt för Sveriges 

utveckling och bidrog till det moderna Sverige. De tidigare läroböckerna har en balans när det 

gäller Gustav Vasa som person och hans politik eller andra affärer. Medan i de senare 

läroböckerna är det tunt med information om Gustav Vasa som person utan det är hans politik 

som får mer utrymme. Gustav Vasa har en negativ bild i de senare läroböckerna och det finns 

ett mörkt moln över honom och hans handlingar. Informationsmässigt är de tidigare 

läroböckerna rikare och innehåller flera sidor om Gustav Vasa och hans handlingar.  
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I de senare läroböckerna är det mindre sidor, det är cirka en sida till fyra sidor. 

Det blir svårt att frigöra sig helt från Gustav Vasa som person men däremot blir avsnitten 

begränsade med tiden. I läroboken: Möt historien 1b, 2016 är det bara en sida som handlar om 

Gustav Vasa. 

I de senare läroböckerna använder sig Gustav Vasa av hänsynslösa metoder för 

att kunna förstärka sin makt. Medan i de tidigare läroböckerna framställs han som en 

respektfull och känslomässig person. Han var Sveriges nationalsymbol för allt han gjorde för 

Sverige. I de senare läroböckerna förekommer det att befolkningen var missnöjd med Gustav 

Vasas sätt att styra då han upplevs haft stort kontrollbehov, höga skatter och använda olika 

brutala metoder för att tysta ner olika uppror. Detta förekommer mer information i de senare 

läroböckerna än vad det gör i de tidigare.  

Det har varit många olika förändringar från år 1978 fram till 2016 vilket gör att 

de aktuella eleverna får komma i kontakt med en annorlunda bild av Gustav Vasa än vad de 

tidigare eleverna under 1978-talet gjorde. Hans bild i 2016 har tonats ned jämfört med 

läroboken från 2009 där han är den ondskefulla personen. Det historiebruk som framträder 

väldigt ofta i läroböckerna är politiska-pedagogiskt bruket där det finns väldigt tydligt 

skillnader och likheter mellan då och nu. 

En likhet mellan dåtiden och nutiden, är arvsmonarki som Vasa utvecklade och 

som finns än idag i Sverige. Det kan påverka bilden som ges i läroböckerna genom att 

författarna vill gärna dra en koppling till idag vilket gör att man vinkla bilden av Gustav Vasa 

för att det ska passa in i nutiden.  

7.3 Kopplingar till den tidigare forskningen och teorin 

Det är inte allt som stämmer med vad den tidigare forskningen har kommit fram till. Det som 

stämmer är Gustav Vasas relation till kyrkan. Han ville bland annat komma över kyrkans 

rikedom men även som det upptäcktes i den här studie är att han ville bli kyrkans överhuvud 

för att då kunde han få mer makt och kunna styra över människor på ett annat sätt.  

En aspekt som stämmer är att det finns den negativa bilden när det gäller hans 

ansvar när Dackefejden inleddes och hans agerande medan upproret pågick. Detta la jag även 

märke till. Han hanterade detta på ett felaktigt sätt vilket fick människorna att gå emot honom. 

Luckan i den tidigare var att jag skulle kunna utveckla hur läroböckerna framställer en viktig 

individ och vad är det som skiljer mellan senare och tidigare läroböcker vilket jag har gjort 

både hur läroböckerna som har valts för den här studien har valt att framställa Gustav Vasa 
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och vilka bilder existera i läroböckerna samt vad är det som skiljer de senare och tidigare 

läroböckerna vilket även förekommer i resultaten, det finns en både likheter och skillnader.  

  I den här studien har jag kommit fram till är det de tidigare läroböckerna har en 

nyanserad framställning av Gustav Vasa medan de allra senaste läroböckerna har tonat ner 

framställning av Gustav Vasa och lyfter fram Sveriges historia som till exempel att Sverige 

utvecklas till det moderna landet och det kan ha med att författarna har blivit mer kritisk för 

att få fram både en nyanserad och relevant framställning av Gustav Vasa. Han har även 

förskönats i tidigare läroböckerna för att han representerar Sverige därför målas som positiv 

person.   

Historiebruket har varit en stor hjälp för den här studien när det gäller 

förklaringen till varför bilderna skiljer sig åt mellan både läroböckerna för olika åldrar och de 

olika produktionsåren. Det finns skillnader mellan de senare och tidigare läroböckerna. Det 

vetenskapliga historiebruket är tydligt i de senaste läroböckerna för att författarna är både 

kritiska och lyfter upp vad som har hänt i det förflutna. I de tidigare läroböckerna är det 

politiska-pedagogiskt bruket som är tydligt.   

En skillnad som märks mellan det förflutna under Gustav Vasa tid och nutiden 

är det den politiska aspekten som har förändrats en hel del samt kyrkan har inte samma makt 

som tidigare. När det gäller produktionsåren är de senare år som visar vetenskapliga 

historiebruk för att med åren är man mer kritisk och tar upp relevanta information om en viss 

händelse eller person medan de tidigare åren visar upp det politiska-pedagogiskt historiebruk 

som är tydligt och synligt i läroböckerna. 

7.4 Fortsatt forskning 

Fortsatt forskning på denna studie kan vara att tillämpa interjuver med olika lärare på både 

högstadiet och gymnasiet för att kunna ta reda på hur mycket plats Gustav Vasa får i själva 

undervisningen inom ämnet historia. Detta kan senare kompletteras med ett antal läroböcker 

för både högstadiet och gymnasiet. På det sättet har man en kombination av en kvalitativ och 

kvantitativ undersökning.  
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8 Sammanfattning 
Uppsatsens syfte var att undersöka vilken bilden förmedlas av Gustav Vasa i läroböckerna för 

högstadiet och för gymnasiet mellan 1978-talet till 2016 där jag har använt mig av kvalitativ 

textanalys. Min hypotes var att det förekommer en förskönad bild av Gustav Vasa i 

läroböcker för högstadiet. Undersökningen utgick från två frågeställningar. Hur förmedlas 

bilden av Gustav Vasa i läroböckerna från högstadiet och gymnasiet från 1978 till 2016? Vad 

för förändring kan man se mellan de tidigare skrivna läroböckerna och de senare 

läroböckerna?  

Slutsatsen är att bilden av Gustav Vasa skiljer sig mellan läroböckerna för 

gymnasiet och högstadiet. I gymnasieläroböckerna anses karaktären som maktgalen, hotfull 

och hänsynslös medan läroböckerna för högstadiets utformar en förskönad bild av Gustav 

Vasa. Han anses som en familjefar som ville att hans söner ska ärva kronan efter honom. Det 

som skiljer de senare läroböckerna från de tidigare är de senare är att Gustav Vasa med både 

positiva och negativa egenskaper. Fokus finns på hans båda sidor, något som saknas i de 

tidigare läroböckerna där har författarna har fokusen på den positiva bilden av honom. I de 

senare läroböckerna är fokusen på att han var den store riksbyggmästaren medan de tidigare 

romantisera Gustav Vasa väldigt tydligt, han var den gode mannen  

 Klas- Göran Karlsson menar att det finns olika typologier för historiebruk, de 

typologierna som framträder i materialet det politiska-pedagogiska bruket där jämförelsen 

mellan dåtiden och nutiden. Den andra är det vetenskapliga bruket som fokusera på att ta reda 

på vad som egentligen skedde under det förflutna. 

 De tidigare läroböckerna visare upp tydligt politisk-pedagogiskt bruk på grund 

av att det finns skillnader och likheter mellan dåtiden och nutiden, däremot visar det väldigt 

lite av det vetenskapliga bruket då det saknas en tydlig tolkning av det förflutna. 

Läroböckerna visar inte faktiskt vad som har skett under hans tid.  

De senare läroböckerna visar däremot en tydlig och klar politisk-pedagogisk där 

det finns en tolkning av dåtiden och sedan en koppling till nutiden. Det går att skapa en 

förståelse utifrån dåtiden till hur det ser ut idag på grund av det förflutna. Det vetenskapliga 

bruket är väldigt tydligt då det finns tolkningar av det förflutna på ett rimligt sätt och 

författarna är källkritiska och de tar reda på vad som faktisk har hänt under Gustav Vasas tid.   
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