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English Abstract 

”Modalities in two Middle School History Books” A text Analysis of the dichotomies us-

them, now- then, and Christianity-Nordic mythology  

 

The subject of history is one of the subjects in the Swedish schools where the textbook is used 

most. The textbook can be seen as paratextual as it forms students and teachers' perception of 

what type of content (knowledge) that is premiered. In other words, the textbook can be seen 

as the primary focus of knowledge. 

Pupils as active readers are influenced by the knowledge given. With the removal of state-of-

the-art examinations in 1991, high demands are placed on teachers to choose a textbook that 

corresponds to the documents they are expected to follow. 

This textbook analysis of two history books, focuses on the text and an investigation of how 

the text is presented by modalities. The aim of the study is to search values beyond categories 

and explicitly examine the formal text. 

The result shows that where modalities occur, so does a certain representation. This 

representation leads to dicotomies, that in turn leads to othering of one part of the dicotimial 

pairs.   
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1. Inledning  

Ämnet historia hör till ett av de ämnena där läroboken används mest. I en undersökning gjord 

2009 framgick det att 83% av alla lärare i ämnet historia använde historieläroboken i sin 

undervisning (Helgason & Lessig 2009, s.116). Vidare menas att läroboken enligt forskning 

alltjämt har en dominerande ställning i undervisningen (Ammert, 2011, s. 27). Man kan se på 

läroboken som paratextuell då den formar elevers och lärares uppfattning av vad eller vilket typ 

av innehåll (kunskap) som premieras (Reichenberg &Skjelbred 2011, se Ammert 2011 s. 27). 

Med det sagt finns det grund för att påstå att historielärobokens text går att se som elevernas 

primära kunskapskälla då läraren tenderar att luta sig på de skildringarna eller påståenden som 

presenteras i läroboken.  

Lärobokens funktion är inte bara att lära elever färdigheter och kunskaper inom olika ämnen, 

Ammert (Ibid, s, 33) menar att: ”Läroböckerna är den del av en socialisationsprocess där 

människors syn på sig själva och på samhället i dåtid, nutid och framtid skapas”. På så sätt ses 

både text och konsument av text som icke passiv, utan snarare aktiv, något som också den 

kritiska diskursanalysens fader Fairclough menar i hans syn på texter. Texter påverkar 

konsumenten som i sin tur påverkar världen eller/och dess syn på världen (Winther Jorgensen 

& Phillips, 2011). 

På samma vis går att se på elever, som just aktiva läsare, som både påverkar och påverkas. 

Denna studie kommer inte fokusera på hur en lärare eventuellt skulle kunna jobba med en viss 

lärobok. Detta är en läromedelstudie om två läroböcker inom ämnet historia i år 4–6 som 

explicit fokuserar på texten och inte eventuella arbeten kring den.  

Hösten 2016 valde jag och en annan student att skriva en uppsats vid namn: För 100 tusen år 

sedan fanns det människor som vi i Afrika -En kritisk diskursanalys av en historielärobok 

(enskilt arbete 1, 15 p) där syftet var att genom queerteori och postkolonial teori visa vilka 

normer som trädde fram i den mest använda läroboken i Stockholm i ämnet historia, år 4–6. Vi 

valde då att genom kritisk diskursanalys undersöka hur de i värdegrunden specificerade sociala 

kategorierna: kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande 

identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning framställts.  

I och med denna undersökning som gjordes på en historielärobok med utgivningsår 2012 och 

som visade på en hel del problematik gällande vad en elev möter och vilka som inkluderas, 



5 

fanns ett intresse att undersöka en mer nyutgivna läroböcker i ämnet historia med fokus på 

text.  

I detta arbete finns en vilja att styra bort från analys av olika sociala kategorier så som: kön, 

etnicitet, religion och så vidare. Detta då en sökning på DIVA ger många liknande träffar 

gällande Läroboksanalyser. 

 

I denna studie ville jag återigen analysera text fast på ett annat sätt. Ett sätt att analysera text på 

är genom olika modaliteter. Detta analysverktyg används för att undersöka när författaren på 

något sätt, exempelvis genom ordval, förbinder sig till det som hen själv har skrivit. Med andra 

ord övergår texten vid modalitet från en objektiv sådan till att vara färgad av de som har skrivit 

den (Bergström & Boréus, 2013, s.376). Undersökningen kommer att utgå från de modaliteter 

som syns i texten för att undersöka vilka dikotomier som framträder och hur dessa framställs. 

Ett fokus kommer vara att titta på vad som andrafieras gällande framtagna dikotomier, ett 

begrepp som har sin grund i postkolonialistisk teori, för att på så sätt se vad som inte görs till 

”det andra” och vad som görs till ”det andra”, samt hur detta framställs (mer om detta under 

teoridelen).  

Texterna som kommer att analyseras är från två läroböcker för mellanstadiet vid namn: Upptäck 

historia- LGR11 och Historia 4–6 Utkik. Valet av läroböcker grundade sig i dess utgivningsår, 

år 2016, respektive år 2014 då jag hade för avsikt att undersöka nyutgivna histrorieläroböcker 

för att undersöka dess modaliteter. Böcker som med stor sannolikhet kommer ligga till grund 

för ett antal mellanstadieelevers historiekunskap och uppfattning gällande den svenska 

historien, från forntid fram till mitten av 1800-talet. ”Historieläroböcker säger mer om den tid 

i vilken den skrivs än den tid den handlar om” (Ammert 2011, s. 49). Nutidens värderingar 

kommer med andra ord alltid spillas över till dåtiden berättelser. Det finns med andra ord goda 

belägg att undersöka hur vissa fenomen framställs genom olika modaliteter i Upptäck historia- 

LGR 11 och Historia 4–6 Utkik.  

Efter 1991 skedde inte längre någon granskning av skolans läroböcker. Innan hade olika statliga 

råd gått igenom den processen då det kontrollerades att bokens innehåll stämde överens med 

styrdokumenten och att läroboken var objektiv och saklig (Ammert 2011, s. 17).  

Läroboken idag syftar till att hjälpa både elever och lärare att nå de mål som läroplanen 

presenterar, men då böcker inte längre granskas av något råd är det upp till läraren själv att 
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bedöma bokens duglighet. Och efter det som är nämnt tidigare, där jag påvisar lärobokens 

centrala roll i undervisningen, säger det sig självt att kunskaper kring läroböcker är av stor vikt.  

Den miljö där läroboken verkar är i första hand skolan. En miljö präglad av rätt och fel, där 

läraren bär på kunskapen när eleven räcker upp handen. Skolan är uppbyggd efter ett 

betygsystem och läroplan med tillhörande värdegrund som eleverna ska följa. I denna ram ges 

elever läroböcker som ska konsumeras för att nå den kunskap som skolan kräver. Elevernas 

position sätter dem i en sitts där läroboken inte bara är kunskap då den också har möjlighet att 

ses som sanning (om inget annat nämns). Läroboken fungerar som ett språkrör för vad en 

statsmakt eller ett samhälle anser vara värdefulla kunskaper eller värderingar att föra vidare till 

elever, då grundidén med den pedagogiska texten är att återskapa eller reproducera befintlig 

kunskap, inte att skapa ny (Selander 1988, s. 17, se Ammert 2011 s. 27).  

Mot bakgrund av att läroböcker inte längre genomgår statlig granskning och att historia tillhör 

det ämne där läroböcker innehar en central roll, anser jag det relevant att undersöka hur texter 

förmedlas genom modaliteter och de dikotomier, isärhållningar eller motsatspar, som 

framträder i två nyutgivna böcker inom ämnet historia.  

2. Syfte och frågeställningar 

Då läroböcker inom ämnet historia har en central roll för elevernas kunskapsinhämtning och 

en statlig granskning saknas har följande syfte konstruerats:  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur texten framställs genom att jämföra två 

historieläroböcker för mellanstadiet utifrån modaliteter. Studien ämnar undersöka vad som 

andrafieras gällande de framtagna dikotomierna: vi-dem, nu-då och kristendom-asatro 

Följande frågeställningar kommer besvaras för att uppnå mitt syfte: 

• Hur synliggörs dikotomierna i läroböckerna utifrån 

dikotomierna Vi-dem, nu-då och kristendom-asatro? 

 

• Vad andrafieras gällande vi-dem, nu-då och kristendom-

asatro?  
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• vilka dikotomier förekommer i samband med att författarna visar 

instämmande eller förbindning med texten? 

 

3. Tidigare forskning  

Under sökandet efter tidigare forskning framgick det tidigt att analyser likt denna var svåra att 

hitta. Av Läroboksforskning fanns ett stort antal, dock med andra ingångar än vad den här 

uppsatsen har för avsikt studera. Mer än ofta gällande läroboksanalyser fann jag en stor mängd 

forskning som studerade genus eller kön i olika läroböcker. Andra forskningar studerade 

etnicitet, genus eller andra sociala kategorier (diskrimineringsgrunderna). Nedan kommer 

därför presenteras de forskningar jag ansåg på ett eller annat sätt relaterade till denna studie.  

3.1 Utbildningens dilemma -Demokratiska ideal och andrafierande praxis 

Utbildningens dilemma -Demokratiska ideal och andrafierande praxis är en rapport på uppdrag 

av Statens offentliga utredningar med syfte att utreda makt och diskriminering gällande 

etnicitet och religiös tillhörighet i skolvärlden. Undersökningen fokuserar bland annat på 

strukturella och institutionella processer som bidrar till att färga läroplaner, läroböcker eller 

andra konstruktioner med ett vi. Utredningen låg också till grund för att undersöka skolans 

integrationskapacitet. Rapporten är uppdelad i tretton delar/kapitel inklusive inledningen av de 

båda redaktörerna Lena Sawyer och Masoud Kamali. Resten av rapporten är skrivna av olika 

författare som tittar närmre på olika fenomen under skolans praxis. Utredningen visade på att 

många ramar kring skolan stod i kontrast till den gemenskap som lyftes fram i den dåvarande 

läroplanen LPO 94. Det finns en önskan i slutet av rapporten att både lärarstudenter och färdiga 

lärare ges utbildning inom ämnet läroboksanalys och att skolans böcker borde genomgå 

kontinuerlig granskning.  

Denna studie skiljer sig något från den undersökning som presenteras i detta arbete. Då syftet i 

den här studien inte är att titta på makt gällande institutionella processer och hur dessa färgar 

skolans ramar. Dock går det att se vissa likheter då den lärobok som kommer att analyseras kan 

ses som just en institutionell process. Dessutom går att se användandet av det teoretiska 

begreppet andrafiering som här användes för att undersöka hur väl ordet gemenskap 

korrelerade med dåvarande LPO 94. Likt denna uppsats har man här tittat på vad som har 

andrafierats.  
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3.2 Genus och etnicitet i en ”läsebok” i den svenska mångetniska skolan 

I Genus och etnicitet i en ”läsebok” i den svenska mångetniska skolan som publicerades som 

en artikel Pedagogisk forskning i Sverige, år 2004, dekonstruerar Angerd Eilard texten i en 

läsebok för att ge ett exempel på hur en läromedelsanalys kan göras. Hon utgår från postkolonial 

teori samt genusteori. Till detta används metoden diskursanalys. Analysen syftar till att belysa 

implicita ideal där något värderas över det andra. Hennes fokus ligger på etnicitet och genus. 

Slutsatsen blir att boken reproducerar traditionella mönster och konstruktioner gällande 

mannens hegemoniska ordning. Dessutom ser hon ett eurocentriskt överordnande trots 

lärobokens multikulturella första intryck. Boken som analyserades står i vissa avseenden i 

konflikt med det som värdegrunden premierar. 

Likt Angerd Eilard har denna undersökning tagit hjälp av postkolonial teori och till viss del 

genusteori. Dock har hennes fokus legat på kön och etnicitet vilket denna undersökning inte har 

gjort. Modaliteter har i stället leget som grund, för att sedan genom de teoretiska begreppen, 

som går att härleda till både postkolonial teori (andrafiering) och genusteori (dikotomier), ställa 

upp och undersöka dikotomierna vi-dem, kristendom-asatro och nutid-dåtid och hur de 

framställs. Dessutom sker ingen jämförelse med den värdegrund som skolan presenterar.  

3.3 Skolboks-Islam – Analys av bilden av islam i läroböcker i religionskunskap 

I Skolboks-Islam – Analys av bilden av islam i läroböcker i religionskunskap från 2005 som är 

en läroboksstudie skriven av Kjell Härenstam inleder med en diskussion som belyser 

lärobokens centrala position inom undervisningen. Han påvisar exempelvis hur lärarens 

planeringsarbete ofta är präglad av den lärobok som hen för tillfället använder. På samma vis 

påverkas också eleverna i deras lärande. Författaren efterfrågar både allsidighet och saklighet i 

böckerna då dessa element tenderar att inkludera elever istället för att utelämna vissa.  

Likt min studie beskriver Kjell Härenstam en undervisning starkt präglad av den lärobok som 

används. Dock handlar Härenstams undersökning om en specifik kategori (islam) som görs på 

läroböcker inom religionskunskap. Med andra ord finns en betydande skillnad då min 

undersökning inte fokuserar på en viss kategori i en historielärobok. 

3.4 Det osamtidigas samtidighet - Historiemedvetande i svenska 

historieläroböcker under hundra år 

I Det osamtidigas samtidighet – Historiemedvetande i svenska historieböcker under hundra 

år från 2008, skriven av Niklas Ammert är undersökning som bygger på analyser av 
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historieläroböcker. Analysen syftar till att undersöka läroböckernas historiemedvetande. Ett 

sätt att göra detta är att titta på händelser eller situationer i läroböcker där dåtid, nutid och 

framtid på något sätt förhåller dig till varandra och blir meningsbärande. Hur presenteras 

relationen mellan de olika tiderna? Ammert konstaterar att nyare böcker för mellanstadiet är 

de böckerna med rikast historiemedvetenhet. Han kommer fram till att senare 

historieläroböcker uttrycker i högre grad en historiemedvetandet än äldre historieläroböcker. 

 

Då ett fokus under denna uppsats ligger på nu-då och hur modaliteter skapar olika 

framställningar av nutid och dåtiden ses en likhet med Ammerts avhandling, då han menar att 

genom att sätta tider i relation till varandra går ett meningsbärande att se.  

  

Som nämnts i inledningen av detta kapitel har tidigare forskning gällande samma typ som min 

studie inte gått att finna. Exemplen ovan har dock på ett eller annat sätt liknat min studie 

gällande viss teori, metod och material. Av detta skäl är det även sparsmakat med hänvisningar 

till tidigare forskning i min senare analysdel, där i stället teorierna får stå som det centrala 

medlet vid undersökningen av de två Historieläroböckerna.  

 

4. Teori och teoretiska begrepp 

I detta avsnitt sker en förklaring av de teorier och de teoretiska begrepp som kommer användas 

för att genomföra analysen.  

4.1 Queerteori och dikotomi  

Det teoretiska begreppet ”dikotomi” som är ett av de centrala begreppen i denna studie går att 

härleda till queerteori. 

Denna teori bygger på ett kritiskt förhållningsätt till det som anses vara normalt (Ambjörnsson 

2016). I synnerhet fokuserar denna teori på de sociala kategoriernas naturlighet och hur dessa 

går att ifrågasättas gällande normalitet, makt, sexualitet och genus (Ibid), och hur dess 

kategorier sätts in i olika avdelningar där de tillskrivs olika förmåner eller privilegier. Man ser 

på normer som socialt konstruerade, där de som tillhör den rådande normen i ett samhälle 

tillskrivs mer makt än de som inte tillhör den rådande normen. Det är dessa normer som enligt 

den queera teorin kritiskt bör granskas. Normer kring sexualitet och kön som skapas och 

bibehålls.  
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Till detta hör bland annat begreppet dikotomi. Detta teoretiska begrepp handlar om att se på 

samhället genom tudelningar som även de är konstruerade. Gällande sexualitet finns en 

uppdelning som heter: heterosexualitet och homosexualitet. Angående kön, finns en binär 

könsuppfattning gällande kvinna-man. Inom dessa kategorier tilldelas som tidigare nämnt olika 

kategorier vissa privilegier (Bromseth & Wildow 2006, s.27). 

Nedan förklaras nu det teoretiska begreppet dikotomi och hur detta kommer att användas 

under min undersökning.  

4.2 Dikotomi  

Begreppet dikotomi som har sitt ursprung i grekiskans ”tudelning”, handlar inom 

naturvetenskapen om två kategoriska motsättningar, där det ena utesluter det andra. Detta sätt 

att se på samhället och världen går att koppla till det som Yvonne Hirdman kallar för 

genussystemet (Hirdman, 1988). Där används dikotomi för att belysa de binära 

könsstrukturerna gällande kvinna och man, och hur dessa köns egenskaper motsätter sig 

varandra. Denna isärhållande syn på världen gällande kvinna och man tillåter oss inte bara se 

de distinkta skillnaderna som motpoler, utan även hierarkier, så kallade hegemonier mellan de 

båda kategorierna åskådliggörs (Nationella sekretariatet för genusforskning 2016a). 

I denna analys används begreppet ”dikotomi” för att på ett tydligt sätt visa på vad som förmedlas 

genom att ställa framlagda isärhållningar mot varandra. Genom denna dikotonomiska blick (sök 

av motsättningar) kommer även hierarkier inom isärhållningarna att synliggöras. Hur förmedlas 

synen med hjälp av dikotomi, exempelvis när det kommer till asatron i relation till 

kristendomen.  

Detta leder oss in till nästa teoretiska begrepp, som kommer till användning för att se vilka av 

de framtagna dikotomierna som görs till ”det andra”, eller ”det annorlunda”, nämligen 

andrafiering. Ett begrepp som har sin grund i postkolonialismen.  

I analysen kommer dikotomi användas för att undersöka vad som isärhålls genom motsättningar 

i texten. 

4.3 Postkolonialism och andrafiering  

Det teoretiska begreppet andrafiering som är det andra centrala begreppet i denna studie går att 

härleda till postkolonialismen. 
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När man talar om kolonialismen talar man om den tid då västvärlden ofta med våld intog olika 

områden runt om i värden, och tillät sig att där bygga så kallade kolonier. Vid kolonialiseringen 

påtvingades västvärldens ideal och samhällsstrukturer de områden som kolonialiserades 

(Elmeroth 2008, s.13). Teorin om postkolonialism handlar om tiden efter det att kolonierna fått 

sin frihet, att tanken kring de maktstrukturer som fanns då lever kvar än idag och fortsätter 

verka i vårat samhälle (Nationella sekretariatet för genusforskning 2016b). Detta är enligt 

Elmeroth anledningen till teorins namn, postkolonialism: efter kolonialismen (Elmroth 2009, s. 

13)  

Likt queerteorin är det centralt inom postkolonialistisk teori att kritiskt granska och ifrågasätta 

dessa maktstrukturer. Inom denna teori hör också att man tittar på dikotomier eller motsatspar 

samt föreställningen om en annorlundahet (Ibid, s.14). Det går med andra ord att se på 

postkolonialism genom en uppsättning av dikotomier: det utvecklade, moderna och civiliserade 

väst i kontrast mot det outvecklade, omoderna och irrationella öst.  

Det går alltså att se en korrelation mellan de två nämnda teorierna då de båda kan samspela 

genom användningen av begreppet dikotomi och till viss del även begreppet andrafiering. Med 

andra ord har här påvisats att dessa två begrepp går att användas under fler teoriramar än de 

som de ursprungligen står under.  

Låt oss nu titta närmare på det teoretiska begreppet andrafiering och hur detta kommer att 

användas under min undersökning 

 

4.4 Andrafiering 

Andrafiering innebär en definition av en social kategori (genus, etnicitet, religiös tillhörighet) 

som ”den andra” som utgår från det egna. De sociala kategorierna kan exempelvis vara 

kvinnliga kroppar eller icke-vita. Begreppet tillåter inte bara en syn på något som ”det andra” 

utan hjälper samtidigt till att skapa ett gemensamt ”vi”. Andrafiering innebär inte alltid ett 

skapande av ett specifikt ”dem”, då det likväl kan handla om att skapa ett gemensamt ”vi”, där 

vi-et är överordnat. Detta menas ha sin grund i teorin om de postkoloniala strategierna där den 

vita människan såg sig överordnad de koloniserade och mindre utvecklade områdena och dess 

människor (Nationella sekretariatet för genusforskning 2016b). Med andra ord skapas här en 

dikotomi som stavas vit-svart, vi-dem, där “de andra” ses som något konstigt eller annorlunda.  
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Andrafiering som har sin utgångpunkt i det egna har också möjlighet att visa de tillfällen då 

författaren förbinds till texten likt ett annat begrepp som kommer användas under analysen, 

nämligen diskursanalysens modalitet (Winther Jorgensen & Phillips, 2011 s. 88) där vi-et (du 

och jag) i en mening inte bara talar till läsaren (konsumenten) utan även tar in författaren i sin 

egenskrivna text. 

I analysen kommer andrafiering användas för att undersöka hur de framtagna dikotomierna 

framställs och vad som blir till det andra eller annorlunda. 

5. Analysinstrument 

Under detta avsnitt sker en genomgång av de analytiska instrument som kommer användas 

vid undersökningen.  

 

5.1 Faircloughs tredimensionella analysmodell  

För att strukturera denna analys och på samma gång ge den verktyg vid analysen har jag valt 

att inspireras av en av dimensionerna ur Faircloughs tredimensionella modell, nämligen text. 

En konkret diskursanalys ska enligt Fariclough innehålla alla tre dimensioner, vilket leder till 

ett frågetecken kring hur vida min analys är av ett sådant slag (Winther Jorgensen & Phillips 

2011, s. 74). Enligt Fairclough bör min analys med andra ord inte bära namnet diskursanalys 

då den diskursiva praktiken och den sociala praktiken kommer stå i bakgrunden under analysen. 

I den meningen väljer jag att inspireras av Fairclouhgs modell, i synnerhet textdimensionen 

som kommer förklaras senare under avsnittet. Innan dess kommer en redogörelse beträffande 

de andra två dimensionerna, diskursiv praktik och social praktik, som tillhör Faircloughs 

tredimensionella analysmodell att göras:  

Den diskursiva praktiken handlar om produktion, distribution och konsumtion av olika texter. 

Produktion och distribution tar upp olika former av intertextualitet där så kallade 

monumentaltexter lever kvar och relaterar till varandra. Exempelvis hur olika SOU-utredningar 

om den demokratiska skolan ständigt återkommer som i sin tur har sin grund från 1948 års 

skolkommission (Ibid). Kort sagt kan man kalla detta en överlevande diskurs likt skolans 

läroplan som speglar av sig eller inspirerar andra likartade texter. Konsumtion diskuterar 

mottagaren av texten. Exempelvis hur vissa personer konsumerar en viss text (Ibid, s. 377). 

Eller hur olika elever skulle kunna uppfatta samma historielärobok.  
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Den sociala praktiken sätter in diskursen i något socialt sammanhang som kan ses som icke 

diskursiv (oföränderlig) och diskursanalysens kritiska anspråk gör sig hörd. Här menas att 

analysen vidgas och att diskursen relateras både till andra diskurser och icke diskursiva 

sammanhang (Bergström & Boréus 2012, s. 377). Denna diskurs är både påverkad av samhället 

på samma gång som den påverkar samhället. Med andra ord har diskursen kraft att både 

Reproducera kunskap och förändra kunskap (Ibid s. 71)  

Både den diskursiva praktiken och den sociala praktiken kännetecknar tillsammans vad en 

kritisk diskursanalys är nämligen: […] att undersöka hur relationer ser ut mellan diskurser-” 

(Upptäck historia LGR11) ”-och sociala strukturer” (Bergström & Boréus, 2013, s.376). Men 

för att ämna mitt syfte, nämligen att: undersöka texter i två historieläroböcker för mellanstadiet, 

har jag dock valt att i huvudsak fokusera på textdimensionen. 

Detta val, att endast använda en av dimensionerna (textdimensionen) har gjorts för att kunna 

fokusera analysen på texten. Både den diskursiva praktiken och den sociala praktiken går 

utanför texten vilket skulle leda till en undersökning där textens egenskaper inte skulle få 

samma fokus, då texten är den direkta kommunikationen och den första informationen som 

först når läsaren. En fullskalig diskursanalys skulle med stor säkerhet gynna min undersökning, 

med då de övriga dimensionerna inte ryms i ramen för undersökningens storlek har denna 

begränsning gjorts. Att påpeka är dock, vilket också framkommer under avsnittet tidigare 

forskning, att en analys på historieböcker med fokus på textdimensionen modalitet inte fanns 

att finna.   

Textdimensionen, som är mitt huvudsakliga analysverktyg, handlar om att se till textens 

egenskaper (Winther Jorgensen & Phillips 2011, s.74). Man tittar på texters grammatiska 

struktur och hur exempelvis meningsuppbyggnaden ser ut i en text (Ibid). Även ordval som 

skapar olika egenskaper kommer att analyseras och undersökas. Under denna textaspekt finns 

olika analystekniker som kan användas som verktyg under en textanalys. Följande tekniker som 

presenteras är de verktyg jag valt att använda vid analys av Upptäck historia- LGR11 och 

Historia 4–6 Utkik. 

Transitivitet: beskriver hur meningar och fraser formulerar ett val av perspektiv under ett 

beskrivande skeende i texten (ibid, s. 280). Exempelvis tittar man på hur satser förbinds för att 

skapa en viss effekt i läsandet. Detta kan undersökas genom en kartläggning av exempelvis 

subjekt eller objekt i en mening eller fras där olika bilder av händelse sker om dessa (objekt 
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eller subjekt) förbinds eller ej (Winther Jorgensen & Phillips 2011 s. 87). Det handlar om vilka 

konsekvenser en viss framställningsform av texten ger. Exempel på detta kan vara att man 

utelämnar information för läsaren då man bara beskriver en effekt utan att röra den process, 

handling eller deltagare som ledde fram till skeendet. Exempel på detta kan vara ”Svarta slavar 

byggde en borg av sten som fick namnet Carolusburg (Upptäck historia- LGR 11, s. 175). Här 

beskrivs ingen process vilket får slavarnas bygge att framstå som något som bara skedde utan 

någon bakomliggande agent (agency) (Ibid, s. 87). 

Ett annat verktyg för att leta efter meningar eller fraser som döljer en handling eller deltagare 

är att titta där nominalisering sker, ”där ett substantiv ersätter hela processen” (Ibid). ”Norden 

kristnades under lång tid” är ett exempel på detta då varken handling, process eller deltagare 

beskrivs. 

5.2 Modalitet  

I textdimensionen, enligt Faircloughs modell, kan man också fokusera på modalitet:” I vilken 

utsträckning är det troligt att en person som uttrycker något står bakom vad som uttrycks” 

(Bergström & Boréus, 2013, s.376). Detta verktyg används vid analys av vad som påstås 

uttryckligen och vad som kan läsas mellan raderna (Ibid). Modalitet kommer fram då talaren 

(i mitt fall författaren) på något sätt förbinder sig till det som sägs (skrivs). Det går med andra 

ord att se ett instämmande med det som står i texten. Detta menas kan påverka hur vi som 

exempel inhämtar kunskap då exempelvis sanning, som också är ett slags modalitet, kan 

skapas på olika sätt från den diskurs man analyserar. Texter kan ha hög affinitet: ”Jag tycker 

att det är kallt”, detta exempel tyder på en hög grad av instämmande i sitt påstående då det 

inte lämnas något utrymme för annan tolkning än talarens (författarens) bestämda sanning. 

Eller så kan texten ha låg affinitet: ”kanske är det lite varmt”, talaren visar här på en låg grad 

av instämmande då påståendet lämnar utrymme för tolkning i och med textens mer frågande 

eller undrande karaktär (Winther Jorgensen & Phillips, s. 88).  

Text har också en förmåga att uttrycka auktoritet över både sig själv och över läsaren. Detta 

kan exempelvis ske vid användning av inkluderande ord som ”vi eller ”oss” eller ”vår”. Dessa 

ord som i sin mening är inkluderande skapar också en effekt vid läsning: ”För oss idag är det 

självklart att inte stjäla”. Vi-et innefattar både författaren och konsumenten av texten i sitt 

beskrivande av vad som anses självklart. Detta leder inte bara till ett instämmande av talarens 

egna påstående utan även en auktoritet över läsarens uppfattning av vad i det här fallet anses 
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självklart eller ej (Winther Jorgensen & Phillips, s. 89). Effekten vid detta exempel skulle kunna 

vara en fostrande sådan. 

För att analysera en författares instämmande på sin text krävs en noggrann analys av dess ord. 

Då endast ett ord har förmågan att skapa en viss framställning färgad av skribentens val. vilka 

ordklasser är exempelvis lämpliga för att en modalitet ska synliggöras? Finns det andra 

fenomen i en text som skapar modalitet? Vilka är de texttypiska dragen som medför en synlig 

författare? Under operationaliseringsavsnittet längre ner sker en redogörelse för hur 

uppkomsten av modaliteter skedde.  

Modalitet kommer att utgöra det centrala analytiska verktyg under min undersökning då 

författares förbindning med texten, genom olika formuleringar och ordval, visar på en viss 

framställning gällande de tidigare nämnda begreppen dikotomi och andrafiering (mer om detta 

under metod-delen). 

5.3 Text 

Text som begrepp går att förklara på många olika sätt. Då arbetet fokuserar på en analys av just 

text, anser jag det relevant att kort diskutera text som begrepp och hur jag i mitt arbete valt att 

se på text.  

Ett sätt att se på text är att ”texten” inte bara innefattar bokstäver som ordagrant läses av. Text 

går att finna på flera nivåer och i olika medier. Genom det så kallade vidgade textbegreppet ser 

vi texter i bilder, filmer, musik och andra meningsbärande teckensystem (Bergström & Boreus 

2005, s.16). I denna analys finns ingen ansats att använda det vidgade textbegreppet på det sätt 

som Bergström och Boreus menar, då den skrivna texten är mitt huvudobjekt. Dock finns det 

en tanke inom det vidgade textbegreppet som påminner mycket om det som även 

diskursanalysen anser gällande text och som även passar det syfte den här analysen har, 

nämligen att undersöka framställningar i en text. Anna-Malin Karlsson (2007, s. 25) menar att 

text, i ordets rätta bemärkelse, i sig kan vara meningsbärande då den sätts in i ett visst 

sammanhang. Hon menar att det vidgade textbegreppet också utmanar olika föreställningar av 

exempelvis traditionella mönster. Exempel på detta skulle kunna vara hur en bok exempelvis 

framställer kvinnan eller mannen genom könsstereotypa drag. Alltså finns en kritisk läsning att 

finna hos det vidgade textbegreppet. 
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Karlsson nämner, som är skrivet ovan, att beroende på kontext eller handling kan text komma 

att ha olika meningar eller föreställningar. En lärobok och en roman som båda innehåller 

skriven text hamnar i två helt olika kontexter, eller diskurser om man så vill. Läroboken verkar 

inom någon slags kunskapsdiskurs (exempelvis skolans läroplan gällande kunskapskrav, 

förmågor, centralt innehåll och betygskriterier) och kanske även fostrandiskurs (som skolans 

demokratiska värdegrund som exempelvis premierar allas lika värde) medan en roman ofta 

förhåller sig till en mer underhållande diskurs (för nöjets skull). Denna skillnad av kontext 

påverkar hur texten skrivs och konsumeras. I denna studie är det kunskaps eller 

fostrandiskursen som kommer att gälla då historieboken verkar inom ramen för dessa två. 

Eleverna (och lärarna) är således påverkade av detta faktum, att läroboken de läser, läses för 

ökad kunskap inom ett visst ämne.  

Nedan följer en redovisning av det mångbottnade begreppet diskurs, ett begrepp som jag vagt 

nämnt men ändå ser anledning att förklara, då det går att se diskurs på så många olika sätt.  

5.4 Diskurs 

Som ovan nämnt går det att härleda texter till olika diskurser vilket leder till olika texter eller 

olika sätt använda texter. Detta avsnitt har till syfte att definiera begreppet diskurs och motivera 

varför läroboken kan ses som en sådan.  

”En process vilken speglar en förmedling av kunskap, makt och sociala relationer – ett system 

som kan producera utsagor kring dem som ingår i det” Fredrik Barth (Neumann, Iver B 2003, 

s. 17). En diskurs kan med andra ord ses som en process eller ett system som producerar 

påståenden gällande kunskap, makt och sociala relationer inom vissa ramar. Systemet kan 

härledas till själva skolsystemet och allt det berör medan processen går att koppla till 

kunskapandet under läsning av de påståenden som skrivs i exempelvis en lärobok. Dessutom 

sker en spegling av läroboken då eleverna antas kunna återge och visa sina ”inlärda” kunskaper. 

Vidare går att finna en definition av diskurs som liknar det Anna-Malin Karlsson visar på under 

rubriken ”Text” när det handlar om ett visst språkbruk:  

”Om man betraktar ´diskurs´ som ett speciellt språkbruk inom ramen för ett bestämt område, 

så kan en ´diskurs´ identifieras genom de institutioner den relaterar till” Macdonell (Ibid). 

Denna definition visar på vilket sätt historieläroboken kan uppfattas som en diskurs. 

Språkbruket i läroboken ska anpassas till den ram som skolsystemet och dess styrdokument 

presenterar. 
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På detta sätt menas att det går att tala om att Upptäck historia-LGR 11 och Historia 4–6 Utkik 

verkar inom ramen för kunskapsdiskurs och en slags fostrandiskurs (kunskap och demokratiska 

värderingar) där ramen bestämmer eller påverkar språkbruket.  

Detta är enbart två definitioner av begreppet diskurs. Winther Jørgensen & Phillips (2000, s. 7) 

menar att det saknas enighet om vad en diskurs är. De menar att olika positioner har olika 

förslag och att det dessutom sker en kamp om att erövra begreppet och därmed fastslå en 

definition. Det finns olika sätt att förstå och se på diskurs, dock ger följande citat en övergriplig 

bild av hur vi kan se på diskurs: ”En diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen 

(eller utsnitt av världen)” (Ibid).  

När vi utrycker något i tal eller skrift sker inte detta genom en neutral avspegling av vår 

omvärld. På samma sätt går det att tala om identiteter och sociala relationer. Det som utrycks 

har möjlighet att påverka, skapa och förändra den omvärld den verkar inom (Ibid). I denna 

undersökning är Upptäck historia-LGR11 och Historia 4-6 Utkik de diskurser som ska 

analyseras. Diskurser som ingår i ett system som bygger på kunskap och fostran. Författarens 

sätt att tala eller formulera sig i text kommer på något sätt påverka och skapa olika 

framställningar och/eller kunskap för de som konsumerar texten, i detta fall elever i 

mellanstadiet 

6. Material 

I detta avsnitt presenteras det material som användes i undersökningen och tankar kring urvalet.  

6.1 Urval  

Empirin är hämtad från läroböckerna Upptäck historia- LGR 11 och Historia 4–6 Utkik. Valen 

av läroböcker grundar sig ibland annat i det år den är utgiven, nämligen 2016, respektive 2014. 

Året var viktigt då jag sökte så nyutgivna böcker som möjligt inom ämnet historia. Genom att 

välja en mer nyutgiven lärobok minskar också risken att redan utförda analyser finns på just 

denna specifika text. Med det sagt finns en möjlighet att ge en unik och förhoppningsvis ny bild 

av den valda läroboken. Böckerna skulle ha liknande struktur gällande det kronologiska. 

Dessutom var ett krav att båda böcker skulle vara snarlika gällande innehåll, detta för att 

möjliggöra en jämförelse på texten under samma händelser eller perioder i historien i de olika 

böckerna.  
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Genom att välja två läroböcker finns också en möjlighet, att förutom att det täcker in ett större 

fällt, även göra en jämförelse mellan de båda böckerna. Då jag tittar på modaliteter kan en 

jämförelse ske gällande vad som händer med text där modaliteter är synliga respektive icke 

synliga. Används modaliteter på samma sätt? Och finns det likheter i texterna?  

Att analysera två objekt istället för ett, ger i detta specifika fall en tydligare bild av vad som 

sker vid användning eller icke användning av modaliteter vid liknande avsnitt. undersökningen 

skulle gynnas av fler analysobjekt, detta var dock inte möjligt på grund av ramen för detta 

arbete.  

6.2 Om Upptäck historia – LGR11 

Upptäck historia – LGR11 är skriven av Petter Ljunggren och är utgiven år 2016 av Liber. 

Läroboken vänder sig till årskurs 4–6 inom ämnet historia och ingår i en serie 

(Upptäckarserien) som behandlar både SO och NO-ämnena.  

Boken följer en kronologisk ordning och tar sin början vid forntiden. Varje tidsepok har sedan 

en inledning och en sammanfattning. Upptäck historia – LGR11 följer koncentrerat den 

”svenska” historien för att ibland göra små avstickare för att exempelvis kort behandla 

upptäcktsresare. Läroboken slutar vid år 1866.  

Till grundboken finns också tillhörande arbetsbok och lärarhandledning. Dessa väljer jag dock 

att inte analysera då uppsatsens primära syfte handlar om vilken text eleven möter och inte hur 

lärare och elever arbetar med boken i klassrummet.  

6.2 Om Historia 4–6 Utkik 

Historia 4–6 Utkik är skriven av Karl Johanstiden och Rolf Uppström och är utgiven år 2014 

av gleerups. Läroboken vänder sig till årskurs 4–6 inom ämnet historia och ingår i en serie 

(Utkiksserien) som behandlar både SO och NO-ämnena.  

Boken följer en kronologisk ordning och tar sin början vid forntiden. under varje tidsepok 

finns även små repetitionsavsnitt som ställer frågor till eleverna och likt Upptäck historia 

LGR11 sker också en sammanfattning efter avslutad tidsperiod. Förutom ett avsnitt som 

behandlar upptäcksresandet följer läroboken konsekvent den svenska historien fram till 1800-

talets mitt.  
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Till grundboken finns också tillhörande digital arbetsbok och lärarhandledning. Dessa väljer 

jag dock att inte analysera då uppsatsens primära syfte handlar om vilken text eleven möter 

och inte hur lärare och elever arbetar med boken i klassrummet. 

7. Metod 

I detta avsnitt sker en förklaring av hur jag gick tillväga vid analysen av Upptäck Historia-

LGR11 och Historia 4–6 Utkik.  

7.1 Empiriinhämtning  

Redan under inhämtandet av data i en kritisk diskursanalys påbörjas själva analysen, detta då 

man beslutar om vilka delar av texten som ska ligga som empiri i studien (Fairclough 2013, 

s.414). Efter att ha tagit till mig teorin kring textdimensionen sökte jag först i hela läroboken 

Upptäck historia- LGR11 efter tillfällen då texten visade på modaliteter.  

Där modaliteterna fanns, alltså där författaren på något sätt förbands till texten, gick det också 

att identifiera tre dikotomier, vilket ledde till en analys med tre avsnitt (sammanlagt sex avsnitt 

inräknat jämförelsen med Historia 4–6 Utkik) som är grundade på dessa framtagna 

isärhållningar.  

Doiktomin vi-dem  

Under de inledande fyra sidorna i Upptäck historia- LGR 11 användes de inkluderande orden 

eller modaliteterna (alltså ord som inkluderar läsaren på så sätt att texten handlar även om hen) 

”vi” och ”vår” vid ett flertal tillfällen för att sedan under resten av läroboken nästan inte 

förekomma alls. Detta ledde till att dikotomin vi-dem skapades, vilket sedan kommer att utgöra 

den första av tre rubriker under den kommande resultat och analysdelen. 

 

Dikotomin nu-då 

Vid ett flertal ställen i Läroboken förekommer tillfällen då författaren genom olika modaliteter 

för in nutiden i den tidsepok boken för tillfället behandlar. Dessa är ofta en direkt jämförelse 

med hur vi har det idag och hur det var då. Modaliteternas återkommande angående detta tema 

ledde till dikotomin nu-då, vilket sedan kommer att utgöra den andra av tre rubriker under den 

kommande resultat och analysdelen. 

Dikotomin kristendom-asatro 
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Det fanns också att finna modaliteter vid avsnitten som behandlade asatro respektive 

kristendom. Då beskrivningarna kring de olika religionerna vid några tillfällen förband 

författaren till texten framkom dikotomin kristendom-asatro, vilket sedan kommer att utgöra 

den tredje av tre rubriker under den kommande resultat och analysdelen.Då modalitet ofta yttrar 

sig i val av ord var det också där, i ordvalen, jag fann det mesta av intresse för att uppnå mitt 

syfte under min empiriinhämtning. 

Orden eller meningarna som fångade mitt intresse var av en icke neutral art och saknade ofta 

saklighet, något som Härenstam (2003) kritiserar i sin avhandling. Där han bland annat menar, 

att genom att skriva sakligt ökar chansen till en mer inkluderade text, då saklighet kan anses 

förhålla sig till fakta och därmed och minska risken för olika värderingar.  

Upptäck historia LGR11 fick stå som grund när jag sedan sökte empiri i Historia 4–6 Utkik. 

Med andra ord utgick jag från de fynd jag hittat i Upptäck historia LGR11 gällande de 

framtagna dikotomierna: vi-dem, nu-då och kristendom-asatro för att på så sätt jämföra hur 

båda läroböckerna behandlade likartade teman. Detta medförde en analys av Historia 4–6 Utkik 

där det ibland inte förekom några modaliteter i citaten som presenteras i analysen. Vid några 

tillfällen visar istället Historia 4–6 Utkik en alternativ formulering, utan modaliteter som en 

jämförelse till det som står i Upptäck historia LGR11.  

De kommande analysdelarna med Historia 4–6 Utkik utgår från de dikotomier och fynd jag 

hittat i Upptäck historia LGR11 för att se hur den läroboken behandlar samma teman för att på 

så sätt undersöka om liknande andrafieringar eller motsatspar likt Upptäck historia LGR11:s 

går att se.  

 

7.2 Vad eller varför  

Metoden jag använder handlar inte om att svara på frågan varför texten jag analyserar ser ut 

som den gör. Detta kan annars vara en viktig del om man väljer att göra en omfattande kritisk 

diskursanalys (Winther Jorgensen & Phillips, 2013). Som redan nämnts under teoridelen har 

jag plockat analysverktyget kring textdimensionen för att kunna förklara ”vad” som sker vid 

analys av text och inte varför författaren valt ett visst meningssystem. Detta då frågan om 

”varför” kräver en helt annan analys och ses därför som oväsentlig för mig i just denna analys. 

Med andra ord finns ingen negativ kritik mot författaren då jag inte kommer fråga vederbörande 
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om ”varför”. Med det sagt finns heller ingen möjlighet för författarna av Upptäck historia- 

LGR11 och Historia 4–6 Utkik att svara på eventuell kritik som kan uppfattas som negativ. 

Studien kommer likt textanalysen koncentrera sig på formella drag hos texten, som grammatik 

och ordförråd (Ibid).  

 

7.3 Operationalisering 

 

Nedan följer nu en förklaring av hur undersökningen genomfördes. Analysen kommer att vara 

uppdelad i Tre delar (sammanlagt sex delar inräknat jämförelsen med Historia 4–6 Utkik) vilka 

också är de dikotomierna som studien syftar till att analysera: vi-dem, nu-då och kristendom- 

asatro. 

Skapandet av modaliteter kan ske på många olika sätt. Med hjälp av specifika ord kan man 

exempelvis på ett subtilt sätt förkläda ens värderingar eller uppsåt. Att undersöka modaliteter 

handlar om att inspektera hur ”människor klär sina tankar i ord” och på samma gång skapa en 

förståelse för vilka ord som faktiskt skapar en förbindelse mellan författare och text (Sigurd 

och Håkansson 2007, s. 128).  

Modaliteter kan ske i och med användning av passande hjälpverb eller adverb (Jörgensen och 

Svensson 1986, s. 163). Under analysen framkommer dock att modaliteter även kan synas då 

författarna använder  inkluderande ord, verb  värderande adjektiv och vid ett tillfälle även 

substantiv.  

Där en modalitet gick att se fanns något av följande: hjälpverb, adverb, inkluderande ord eller 

värderande adjektiv. dessa fyra ordteman/ordklasser användes i min analys för att fastställa vad 

som gjorde att skribenten syntes. Vad som skapade modalitet och affinitet.  

Under följer en redogörelse för varje del i analysen. Till detta hör också vilka ord eller vilka 

ordklasser som gjorde sig sin synliga vid uppkomst av modaliteter i analysarbetet. Detta för att 

tydliggöra hur tillkomsten av empirin skedde.  

Under vi-dem som utgör den första delen av analysen, kommer en undersökning att ske av de 

gånger Upptäck Historia-LGR11 använder inkluderande ord som vi, vår eller oss. Alltså ord 

som både inkluderar läsaren och författaren, vilket leder till en modalitet. Exempelvis har det 

 inkluderande ordet ”vi” i en lärobok per automatik en hög affinitet, då författaren identifierar 
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eleverna som läser boken som ett ”vi”, vilket i sin tur leder till en modalitet. Som tidigare nämnt 

uppstår modalitet då författaren på något sätt förbinds till texten hen skriver. Orden ”vi”, ”vår” 

eller ”oss” är på detta sätt ett explicit tillvägagångssätt att uttrycka både auktoritet över sig själv 

och läsaren. Dessutom avser analysen att belysa dikotomierna och redogöra vad som 

andrafieras.  

På samma sätt görs analysen av vi-dem i Historia 4–6 Utkik med skillnaden att det vid ett 

tillfälle visas ett citat utan modalitet, detta sker då båda böckernas citat är snarlika. Det ger en 

möjlighet till jämförelse för att se hur man kan presentera snarlikt innehåll med eller utan 

modaliteter.  För at påvisa det har jag i detta avsnitt (vi-dem) fört in citat från Upptäck historia 

LGR11. Under vi-dem syns modaliteterna genom följande inkluderande ord: Vårt, våra, vår, vi, 

oss 

Under Nu-då som utgör den andra delen av analysen, kommer fokus ligga på de tillfällen då 

författaren tar in nutiden i den historiska epok boken för tillfället behandlar. Citaten som är 

tagna från Upptäck historia-LGR11 visar på olika modaliteter som kommer diskuteras. 

Dessutom avser analysen att belysa dikotomierna och redogöra vad som andrafieras.  

På samma sätt görs analysen av Nu-då i Historia 4–6 Utkik med skillnaden att det vid ett 

tillfälle visas ett citat utan modalitet, detta sker för att visa på en alternativ beskrivning utan 

modaliteter. Modaliteterna som finns under detta avsnitt blir synliga då följande 

modalitetsbildande ord förekommer i texten: 

Adverb: faktiskt, självklart, allvar och verkligen. 

Hjälpverb: kunde. Verb: var 

Inkluderande ord: oss, vi 

Under kristendom-asatro som utgör den tredje delen av analysen kommer fokus ligga på de 

tillfällena då författaren beskriver de två religionerna med olika modaliteter som på något sätt 

förbinder författaren till texten. Förutom att undersöka vad som förmedlas utifrån olika 

modaliteter ämnar avsnittet att belysa dikotomierna och redogöra vad som andrafieras. 

I analysen av kristendom-asatro i Historia 4–6 Utkik framkom endast en modalitet gällande 

temat. Modalitet fanns under en beskrivning av kristendomen. Citaten under denna rubrik ger 

istället en alternativ beskrivning av likartade citat från Upptäckhistoria LGR utan modaliteter. 

Modaliteterna som finns under detta avsnitt blir synliga då följande modalitetsbildande ord 

förekommer i texten:  
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Adverb: riktigt. Substantiv: verklighet 

Hjälpverb: hade. Verb: var 

Inkluderande ord: vi 

Värderande adjektiv: fantastiska, gott, vackra.  

Till sist kommer en sammanfattande kommentar kring övrigt material i Upptäck historia-lgr11 

och Historia 4–6 Utkik. Material jag inte anser bär på någon modalitet, eller liknar de 

beskrivningar eller teman som ska analyseras och har därför inte tagits upp som empiri i 

undersökningen. Detta då enbart citat med modaliteter eller citat som förhåller sig till det som 

Upptäck historia LGR har tagits. Med andra ord lämnas mycket data utanför empirin vilket 

motiverar en kort sammanfattning av resterande material, då hela båda böckerna har 

analyserats. 

Valet att sammanföra resultat och analys under samma del grundar sig i att göra själva analysen 

lättare för läsaren att följa, då analysen sker i direkt relation till empirin. Faircluogh hävdar även 

att designen på forskningsarbetet bör anpassas efter dess unika karaktär (Bergström & Boréus 

2012).   

Det bör slutligen påpekas att de tre framtagna dikotomierna: vi-dem, nu-då och kristendom- 

asatro vid ett flertal tillfällen flyter in i varandra då exempelvis asatro och dåtiden går att 

sammanlänka. Dessutom sker tillfällen då vissa inkluderande ord så som ”vi” eller ”oss” går att 

finna under de andra rubrikerna som inte utger sig för att undersöka de specifika 

inkluderingsorden eller dikotomin vi-dem. Exempelvis kan ordet ”vi” syfta till vi som lever 

idag, vilket leder till att dessa ord ibland dyker upp i andra delar. 

8. Resultat och analys 

Nedan följer nu den analys som avser att svara på studiens syfte och frågeställningar: 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur texten framställs genom att jämföra två 

historieläroböcker för mellanstadiet utifrån modaliteter. Studien ämnar undersöka vad som 

andrafieras gällande de framtagna dikotomierna: vi-dem, nu-då och kristendom-asatro 
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• Hur synliggörs dikotomierna i läroböckerna utifrån 

dikotomierna Vi-dem, nu-då och kristendom-asatro? 

 

• Vad andrafieras gällande vi-dem, nu-då och kristendom-

asatro?  

 

• vilka dikotomier förekommer i samband med att författarna visar 

instämmande eller förbindning med texten? 

 

 

8.1 Vi-dem – Upptäck historia LGR 11 

Analysdelen är uppdelad i sex avsnitt baserat på de dikotomier som har framtagits och kommer 

att presenteras i följande ordning: vi-dem, nu-då och kristendom-asatro. I slutet finns sedan en 

kort sammanfattande diskussion angående övrigt material i Upptäck historia-LGR11 och 

Historia 4–6 Utkik. 

Under denna del kommer orden ”vi” och ”vår” att analyseras. Det vill säga de tillfällen då dessa 

ord dyker upp i den text som studeras. Det inkluderande ordet vi i en lärobok har per automatik 

en hög affinitet. Som tidigare nämnt uppstår modalitet då författaren på något sätt förbinds till 

texten hen skriver. Orden ”vi”, ”vår” eller ”oss” är på detta sätt ett explicit tillvägagångssätt att 

uttrycka både auktoritet över sig själv och läsaren. Författaren har alltså möjlighet att lägga in 

framställningar om vad hen anser vara vi-dem. Med andra ord kan en dikotomi gällande vi-dem 

möjliggöras, samt att en andrafiering kan ske av de som inte ”tillhör” vi-et, då dessa inte är 

representerade i det som författaren kallar ”vi”.  

Följande citat som nu ska analyseras är de tillfällen i Upptäck historia-LGR11 då “vi”-et gjort 

sig synligt.  

Så här såg det ut där vi bodde för 10 000 år sedan. Vild orörd natur med 

människor och djur som försöker överleva på bästa sätt. Vi samlade örter, 

rötter, nötter och fågelägg i naturen. Vi jagade älgar och renar, fiskade och 

flyttade från boplats till boplats när maten tog slut (Sida 4, Upptäck historia-

LGR11). 
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Citatet ovan finner vi i den inledande delen av boken. Till citatet finns även en tillhörande bild 

föreställande en tillfällig boplats någonstans i Norden. Bredvid denna bild ser vi en annan bild 

föreställande en stad i nutid. Tillhörande bildtext säger: ”Såhär ser Sverige ut idag” (Ibid). Detta 

förstärker intrycket att den första bildtexten handlar om Sverige eller Norden.  

I detta citat förutsätter författaren att läsaren av läroboken är av nordiskt/västerländskt ursprung. 

Detta görs genom användningen av ordet ”vi” i meningen: “Så här såg det ut där vi bodde för 

10 000 år sedan” i kombination med den tillhörande bilden. “vi”-et berättar också att författaren 

är inkluderad i sammahaget då han utrycker auktoritet över både sig själv och de som läser 

texten. “vi”-et är bestämt, vilken i sin tur skapar ett ”dem”. Vilka ”dem” är, är oklart. Dock vet 

vi att ”dem” eller att deras sätt att leva inte presenteras.  

Att författaren inte lyfter upp andra kulturers boplatser anser jag inte vara märkvärdigt då 

Upptäck Historia-LGR11 har för avsikt att beskriva den svenska historien. Dock går det att 

fundera kring ordvalet ”vi” i detta sammanhang då det per automatik uppenbarar sig ett ”dem”, 

och att det inkluderande ordvalet istället riskerar att exkludera eller andrafiera elever med annat 

ursprung än ett nordiskt eller svenskt sådant.  

Detta förstärks ytterligare lite längre ner i citatet: ”Vi samlade örter, rötter, nötter och fågelägg 

i naturen. Vi jagade älgar och renar, fiskade och flyttade från boplats till boplats när maten tog 

slut”. 

“vi”-et riktar sig här än en gång till de västerländska eleverna då älg inte var det djur man jagade 

i exempelvis arabiska eller afrikanska länder under samma tidsperiod. Elever med annan 

geografisk ursprungpunkt blir alltså inte inkluderade i ordet eller modaliteten: ”vi”, då de 

förpassas till ”de andra”. Dikotomin vi-dem blir synlig och de elever som inte delar författarens 

ursprung andrafieras, då också författaren visar på en auktoritet över läsaren.  

 

8.2 Vi-dem – Historia 4–6 utkik  

Likt Upptäck historia Lgr 11 är den inledande delen den del som innehåller flest inkluderande 

ord. Dock syns en skillnad på hur dessa modaliteter används:  

Människor som levde förr kallar vi våra förfäder. Genom historien får vi veta 

hur våra förfäder bodde, vad de åt, hur de var klädda. Vi får också veta hur 
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naturen såg ut runt om dem, hur de pratade, vilka som bestämde och så vidare 

(Sida 6, Historia 4–6 Utkik). 

Författaren visar på en auktoritet över läsaren utan att ett ”vi” och ett ”dem” blir synligt. Här 

syftar ”viet” istället på oss som läser och lär oss om historia. Med andra ord skapas ingen 

andrafiering då ”vi:et” syftar till alla. 

Lite längre ner under samma rubrik går att läsa följande:  

De första människorna kom till dagens Sverige (Skåne) för cirka 14 000 år 

sedan. I mer än 100 000 har det funnits människor som liknar oss. Då förstår 

du också det omöjliga i att berätta om allt som har hänt (Sida 6, Historia 4–6 

Utkik). 

Detta citat går direkt att jämföra med tidigare nämnda citat från Upptäck historia LGR 11: 

Så här såg det ut där vi bodde för 10 000 år sedan. Vild orörd natur med 

människor och djur som försöker överleva på bästa sätt. Vi samlade örter, 

rötter, nötter och fågelägg i naturen. Vi jagade älgar och renar, fiskade och 

flyttade från boplats till boplats när maten tog slut (Sida 4, Upptäck historia-

LGR11). 

Under Historia 4–6 utkik:s citat är modaliteten ”vi” utbytt till människor vilket leder till att det 

inte framgår någon modalitet. Likväl används modaliteten ”oss” som medför en auktoritet över 

läsaren, dock skapas inget ”vi” och ”dem” här då ”oss”-et i detta sammanhang inte är 

specificerat och fungerar som: vi människor.  

Detsamma går inte att säga om de två nästföljande citat som även de är hämtade från Historia 

4–6 utkik:s inledande del: ”All tid före Kristi födelse kallar vi före Kristus. Det förkortas f.Kr. 

All tid efter Kristi födelse kallar vi efter Kristus. Det förkortas e.Kr.” (sida 7, Historia 4–6 

Utkik). 

Här syns en tydligare dikotomi än det gjorts under tidigare modaliteter. Auktoriteten över 

läsaren och sig själv blir tydlig då författaren bestämt menar med hög affinitet att ”all tid före 

Kristi födelse kallar vi före Kristus”. Vi-et blir här specificerat till de som följer den kristna 

tidräkningen. Det tas ingen hänsyn till att olika religioner har olika tidräkningar då författaren 

hävdar att vi, du och jag har en tideräkning som relaterar till Kristi födelse. Här går med andra 

ord att se en dikotomi då författaren förutsätter ett specifikt ”vi” som alla använder samma 
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tidräkning. De som inte räknar utifrån Kristi födelse görs till ett ”dem” och andrafieras då de 

inte ingår i “vi”-et som citatet presenterar.  

Samtidigt står följande under en diskussionsfråga tillhörande samma sida: ”Varför tror du att vi 

i Sverige säger just före och efter Kristi födelse när vi anger äldre åtal?” (Sida 7, Historia 4–6 

Utkik). 

Här blir “vi”-et istället: vi som lever i Sverige. Författaren får auktoritet över läsaren då han 

bestämt menar att vi i Sverige säger just före och efter Kristus. Detta leder till en hög affinitet 

då citatet inte lämnar utrymme för något annat än det som beskrivs. “vi”-et tilldelas dem som 

lever i Sverige och använder: före och efter Kristus.  

Till detta bör sägas att Sverige som samhälle förhåller sig till denna räkning, där 

utgångspunkten är Kristus. Dock beskrivs inte detta i boken vilket leder till dikotomin ”vi” och 

”dem” där dem som inte säger före eller efter Kristus andrafieras.  

På sida 11 under rubriken Runor går följande att läsa:  

Våra äldsta förfäder kunde varken läsa eller skriva. Man började använda 

bokstäver i vårt land för ungefär 1800 år sedan. Men ingen som levde då 

kunde läsa den här boken för deras bokstäver såg helt annorlunda ut. Våra 

förfäder kallade sina bokstäver för runor. Ordet runa betyder hemlighet (Sida 

11, Historia 4–6 Utkik). 

Under detta citat sker två modaliteter i och med användningen av de inkluderande orden: vårt 

och våra. Den första meningen där modaliteten ”vårt” går att finna skriver författaren: ”Man 

började använda bokstäver i vårt land […]” Här sker en auktoritet över läsaren då det bestäms 

vilket land som är hens land. Det görs med hög affinitet då inget annat utrymme ges för läsaren 

att tro något annat. En elev som exempel inte ser Sverige som sitt land andrafieras då hen inte 

tillhör dem som kallar Sverige för sitt eget land. Det går med andra ord att se dikotomin ”vi och 

”dem”. 

Den andra modaliteten ”våra” ser vi i meningen: ”Våra förfäder kallade sina bokstäver för 

runor”. Här förutsätter författaren att elevernas förfäder har alla på något sätt kommit i kontakt 

med runskrift. Med andra ord går ordet förfäder här att se som släktingar till läsare med 

ursprung i runskriftande områden (Norden och vissa delar av Europa). Det finns alltså en stor 

möjlighet att en läsare av detta citat inte alls känner igen sig i den beskrivningen och att det i 
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och med modaliteten ”våra” också går att se ett direkt fel, då elevens förfäder kanske inte alls 

använde sig eller kände till runskrift. “vi”-et blir vid detta citat vi som har förfäder i norden 

eller vissa delar av europa medan ”dem” tilldelas de andra som inte har förfäder där. 

Modaliteten utgör en hög affinitet då det inte lämna utrymme för annan tolkning. Dikotomin 

vi-dem blir synlig.  

 

Under avsnittet om vikingatiden går följande att läsa under rubriken Ätten och blodshämnden: 

”Våra förfäder kallade släkten för ätten. Den hade mycket stor betydelse.” (Sida 16, Historia 

4–6 Utkik). 

På liknande vis som vid förra citatet går här att se en auktoritet över läsaren och sig själv vid 

användandet av den inkluderande modaliteten ”våra”. Genom denna modalitet som är av hög 

affinitet förutsätter författaren att konsumenten av texten är av nordeuropeiskt slag. På så sätt 

inkluderas inte de elever med icke nordeuropeisk bakgrund i ordet ”våra” vilken i sin tur leder 

till en andrafiering inom dikotomin vi-dem. 

 

8.3 Nu-då – Upptäck historia LGR 11 

Under detta avsnitt sker en analys av de tillfällena då nutiden förs in som en jämförelse med 

den tidsepok som boken för tillfället förhåller sig till. På sida 30 i Upptäck historia-LGR11 

under rubriken Vad åt och drack man? Går följande att läsa om vikingarna mat och 

dryckesvanor:  

Vikingatidens människor åt faktiskt nyttig mat. De åt gröt och grovt bröd med 

mycket fibrer men inget socker. Det fanns inte då. Var man sugen på något 

sött fick man kanske smaka lite honung (Sida 30, Upptäck historia LGR11). 

Påståendet förutsätter här genom modaliteten ”faktiskt”, som är ett adverb i denna mening, att 

läsare redan innan läsning har en föreställning om att människorna under vikingatiden åt onyttig 

mat. I och med denna modalitet synliggörs författarens idé när han spelar på bilden av 

vikingatidens människor som ohälsosamma, då han söker ett överraskningsmoment. 

Genom att lyfta ut faktiskt ur meningen och istället skriva: ”vikingatidens människor åt nyttig 

mat” blir stycket till en text utan ”tillagd” framställning och skulle då uppfattas mer saklig. 

Huruvida detta skulle påverka elevens kunskapande är svårt att sia om. Dock kan en känsla av 
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överraskning öka chansen att minnas något specifikt, då känslor går att koppla till vad man 

minns.  

På sidan 117 i Upptäck historia-LGR11 går det läsa om följande kring Stockholms blodbad 

beträffande de skilda avrättningsätt de olika samhällsklasserna blev tilldömda. 

På den här tiden var det skillnad på folk och folk ända in i döden. Först 

halshöggs två biskopar och närmare tjugo stormän med svärd, vilket var det 

var det finaste sättet att avrättas på. Stockholms borgmästare och fyrtio 

mäktiga borgare halshöggs istället med yxa. Det ansågs inte lika fint… (Sida 

117, Upptäck historia LGR11) 

Meningen “På den här tiden var det skillnad på folk och folk, ända in i döden“ skvallrar om ett 

nutida samhälle präglat av alla människors lika värde. Nutiden framställs som en plats där alla 

är lika mycket värda, samtidigt som det går att uppfatta en tendens av fostran i demokratisk 

anda. Genom att mena att idag ser vi ingen skillnad på folk och folk sker en implicit tanke om 

att under Vasatiden gjorde vi det.  

Påståendet att ”det var skillnad på folk ock folk” har hög affinitet då verbet ”var” i denna 

mening inte ger utrymme för någon annan tolkning och författaren ger en ”sann” bild av 

dåtidens samhälle, samtidigt som texten pekar på ett samhälle idag där alla är lika värda. Nu-

då isärhålls då nutidens egenskap om allas lika värde ställs mot en dåtid där man gjorde skillnad 

på folk och folk.  

Ett annat exempel som på ett mer explicit sätt beskriver dagens samhälle går att finna på sida 

64 i Upptäck historia-LGR11 i en text som beskriver att straffet var lägre vid mord av någon 

från ett annat landskap än det man själv bodde i: ”För oss idag är det självklart att alla människor 

är lika mycket värda oavsett varifrån de kommer och att lagen är lika inför alla.” (Sida 64, 

Upptäck historia LGR11). 

Genom att använda det inkluderande ordet ”oss” konstrueras här en auktoritet över sin egen 

identitet och elevernas.  I detta stycke ser vi likt förra en hög affinitet då författaren ser det som 

självklart, att för alla (oss) som läser denna läroboken håller med om påståendet. Även denna 

framställning jämt emot hur det påstås varit under medeltiden leder mot det demokratiska 

svenska samhället. Modaliteten sanning i detta stycke är påtagligt då textens karaktär med det 

inkulderande ordet ”oss” och adverbet ”självklart” bland annat förbinder en tydlig författare, 
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då det på ett mer neutralt vis kunde stå:” I Sverige idag uppfostras människor med tanken om 

allas lika värde”.  

Dikotomin gällande isärhållandet av nu-då, görs tydlig då nutidens självklara tanke kring 

människors lika värde, där alla är lika inför lagen sätts mot påståendet om olika straff beroende 

på vem man är och varifrån man kommer. I och med författarens användning av modaliteten 

”självklart”, som är ett adverb, sker en positiv framställning av det utvecklade, moderna och 

demokratiska nuet då dåtiden andrafieras till en plats där människors värde grundade sig på var 

man var ifrån, något som författaren menar inte sker i dagens samhälle. 

På sidan 92 i Upptäck historia-LGR11 syns ett liknande citat under rubriken Brott och straff: 

”Idag får vi lära oss att reda ut bråk genom att prata med varandra. På medeltiden tog man ofta 

till knytnävarna direkt när man blev arg. Det vanligaste brottet i staden var därför våldsbrott”. 

Vidare i texten om brott och straff förklaras att våldsbrott inte sågs som något alvarligt brott då 

stöld bestraffades hårdare.  

Likt citatet ovan detta citat används det inkluderande ordet ”oss”. En skillnad i detta citat är att 

författaren här beskriver att ”vi får lära oss att reda ut bråk genom att prata med varandra”. Med 

andra ord ses inte detta som en självklarhet, utan något som lärs ut till ”oss.” Likt föregående 

exempel utövas ännu en gång auktoritet över läsaren och författaren då de inkluderande orden 

”vi” och ”oss” innefattar både du (eleven) och jag (författaren). Denna auktoritet tyder på en 

modalitet då författaren med hjälp av det modala hjälpverbet ”får” bestämmer att vi får lära oss 

att inte använda knytnävarna vid konflikter”. Genom detta visar citatet på hög affinitet då texten 

bestämmer att ”vi idag får lära oss”. Det ges med andra ord inget utrymme för något annat 

påstående. 

Isärhållandet mellan nu-då görs tydlig då texten beskriver en våldsaccepterande dåtid där 

konflikter löses med handgemäng, i jämförelse med nutidens kommunikationsstyrda 

konflikthantering. Detta leder till en andrafiering där dåtidens människor inte fick lära sig att 

inte slåss. vilket vi i nutid får. Framställningen av dåtiden leder till en utvecklad nutid där vi 

vet, då vi lär oss att inte slåss, att kommunikation är det lärda och ”rätta” sättet att reda ut en 

konflikt på. Dåtiden andrafieras.  

8.4 Nu-då – Historia 4–6 Utkik  
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I Historia 4–6 Utkik går att finna några exempel då dåtiden ställs ì relation till nutiden. Dock 

hanteras detta på ett annat sätt än hur det görs i Upptäck historia lgr11. Modaliteterna är inte 

lika synliga eller syns inte alls vid tillfällen då nutiden tas in, något som konsekvent skedde i 

Upptäck historia lgr11. Ett exempel på detta går att se på sida 16 i Historia 4–6 Utkik i 

avsnittet om vikingatiden under rubriken Ätten och blodshämnden: 

 
Det fanns inga poliser att vända sig till om man blev rånad eller överfallen. 

Det fanns inga gemensamma lagar som idag men det fanns landskapslagar 

som man kunde dömas efter på tinget. Därför måste människor I stället ha 

“vänner” runt sig, som hjälpte och försvarade dem. Då blev familjen och den 

närmsta släkten en naturlig trygghet. Alla inom släkten höll ihop. De hjälpte 

och skyddade varandra (Sid 16, Historia 4–6 Utkik). 

 

Ovan ser vi en jämförelse mellan nu-då utan modaliteteter. Författaren syns inte i texten vilket 

i detta sammanhang leder till en text fri från andrafiering. Detta var något som aldrig syntes i 

Upptäck historia lgr11 som konsekvent vid jämförelse mellan nu-då, andrafierade dåtiden.  

 

Resterande citat hämtade från Historia 4–6 Utkik följer dock den linje som också går att se i 

Upptäck historia lgr11. Vid jämförelse mellan nu-då framträder modaliteter. Dock finns här 

en skillnad på hur de används och vad som skapas. 

 

I avsnittet om Sverige under 1500-talet går följande att läsa under rubriken Undervisningen:  

”Om barnen inte förstod vad läraren sade eller om de pratade utan lov, tog läraren och prästen 

till fram riset. Man trodde på allvar att barnen lärde sig bättre om man gav dem stryk.” (Sida 

110, Historia 4–6 Utkik). 

 

Här syns modaliteten i ”man trodde på allvar”. Modaliteten har hög affinitet då författaren 

menar att man under 1500-talet i Sverige, genom adverbet ”allvar” i denna mening, verkligen 

trodde så. Här går att se ett slags försvar av dåtidens tankar och idéer, samtidigt som 

modaliteten går att tolka till att man inte visste bättre förr. Med andra ord är det under detta 

citat svårt att tyda om det sker någon andrafiering trotts uttrycket ”man trodde på allvar”. För 

att på samma gång som författaren förmedlar det uppseendeväckande med att aga barn till 

inlärning, menar textskrivaren att det under den tiden inte sågs som något konstigt då det var 

så det gick till.  
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Längre ner på samma sida går ett liknande exempel att läsa:  

Det var också vanligt att de skickade bort sina barn för att uppfostras I andra 

familjer. Barnen kunde vara borta nästan hela sin barndom och ungdom. 

Föräldrarna gjorde så för att de verkligen trodde att det var bättre för barnen 

att uppfostras hos någon släkting eller vän, som de litade på (Sida 110, 

Historia 4–6 Utkik).  

 

Här syns modaliteten i ”för att de verkligen trodde”  och i hjälpverbet ”kunde” som på samma 

sätt både försvarar dåtidens tankar och idéer samtidigt som den menar på att man inte visste 

bättre för i och med användningen av adverbet ”verkligen” i denna mening. Detta medför likt 

förra exemplet en förståelse för dåtiden och en förmedling av något uppseendeväckande 

genom valet av adverbet ”verkligen”. Likt förgående citat har även här modaliteten hög 

affinitet då det inte ges utrymme för annan tolkning.  

 

8.5 Kristendom – asatro Upptäck historia LGR11 

Under denna del kommer en analys av bland annat modaliteten sanning att göras. Vad 

författaren genom modalitet beskriver som sant, respektive inte sant. Citaten som nedan har 

plockats ut förbinder författaren till texten vilket leder till olika effekter gällande textfenomentet 

sanningar i framställningen av asatron och kristendomen. 

På sida 37 i Upptäck historia-LGR11 står följande om Vikingarnas möte med Kristendomen:  

Vikingarna hade varit i stora städer. De hade sett fantastiska palats och varit 

i de kristnas kyrkor och kloster. De hade sett böcker och hört ny musik och 

ätit nya maträtter. De lärde sig mycket från människorna de mötte under sina 

resor. Med sig hem till Norden hade vikingarna därför också nya erfarenheter 

och tankar om vad som var ett gott liv (Sida 37, Upptäck historia LGR11).  

Att jämföra med en tysk prästs möte med asatron på sid 43 i Upptäck historia-LGR11: 

Offerriten tillgår på följande sätt: Av varje levande varelse av manligt kön 

offras nio stycken, med vilkas blod man brukar blidka gudarna. Kropparna 

hängs upp i en lund nära kulthuset. Där hänger också hundar och hästar jämte 

människor, och en av de kristna har berättat för mig att han har sett sjuttiotvå 

kroppar hänga där om varandra (Sida 43, Upptäck historia LGR11). 
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Dessa två stycken berättar om två händelser under samma tidsepok. Det första stycket beskriver 

mötet med kristendomen och dess kultur som en genomgående positivt sådant. meningen som 

innehåller hjälpverbet ”hade” och det värderande adjektivet ”fantastiska”: ”De hade sett 

fantastiska palats och varit i de kristnas kyrkor och kloster” förbinder författaren på flera sätt. 

Dels genom att beskriva palatsen med värdeordet ”fantastiska” men också genom att skriva ”de 

hade sett fantastiska.” Författaren instämmer här med sitt eget påstående om att palats 

uppfattades av vikingarna som fantastiska. Detta ses som en bestämd beskrivning och blir 

därmed också sann. Vidare går säga att författarens subjektiva tycke kring palats förbinder 

honom till texten och en hög affinitet uppstår. Han tar för givet att vikingarna tyckte att det var 

fantastiskt.  

Detsamma går att säga om vidare läsning av det översta stycket där verbet ”var” syns: ”Med 

sig hem till Norden hade vikingarna därför också nya erfarenheter och tankar om vad som var 

ett gott liv”. Här instämmer författaren i sitt påstående om vad som är ett gott liv och menar att 

vikingarna tyckte detsamma då texten inte ger utrymme för andra eventuella tankar om 

vikingarnas erfarenheter. Under denna mening utrycker texten hög affinitet.  

Stycket gällande den tyska prästens första möte med asatron skiljer sig nämnvärt mot mötet 

med kristendomen. Stycket, som är ett citat från en tysk präst som är skrivet 1070, gör det svårt 

att genomföra en jämförande analys gällande språket i texten. Med det sagt finns det ändå en 

distinkt skillnad i hur de båda kulturerna/religioner uppfattas och isärhålls under sina respektive 

möten med varandra. Bilden av vackra palats och ett gott liv ställs mot offringar av djur och 

människor. 

Detta första exempel visar på en brist av allsidighet och saklighet. Den berättande tonen i 

författarens språk kanske leder till en fördjupad inlevelse vilket kan ses som en god intention. 

Dock menar Härenstam (1993) att just detta sätt att beskriva en händelse i slutändan kan leda 

till att vissa elever utelämnas. Ordval som ”fantastiska” palats och ett ”gott” liv innehar varken 

saklighet eller allsidighet. Dessa två modaliteter bidrar också till en framställning där det ena 

anses ”bättre” än det andra och en andrafiering går att se, något som skulle kunna motverkas 

om ett mer allsidigt eller sakligt språk fanns att finna. Vidare under analysen kommer likande 

ord eller formuleringar som saknar neutral ställning att göra sig synliga.  

På sida 42 i Upptäck historia-LGR11 står följande under rubriken Vad trodde människorna 

på?: 
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Idag vet vi mycket om jordens skapelse, men vi har inte svar på alla frågor. 

Vi väljer att tro på en religiös skapelseberättelse, på en vetenskaplig teori eller 

kanske lite på både och. För vikingarna var religionen verklighet (Sida 42 

Upptäck historia LGR11).  

Exemplet ovan visar på en framställning av nu-då. Nuet (Idag vet vi) framhäver en tanke om 

det fria valet gällande tro genom det inkluderande ordet ”vi” väljer, medan dåtidens vikingar 

bestämt såg religionen som verklighet . Stycket frammålar dagens människor som högt vetande 

individer, då vi vet mycket om jordens skapelse, som kan välja vilken skapelseberättelse hen 

kan tro på, medan vikingarna beskrivs som en enhet utan egenskaper. Stycket tyder på en 

isärhållning (dikotomi) av det fria valets nutid och den primitiva enkelspåriga dåtiden där nu-

då ses som varandras motpoler. Till skillnad från beskrivningen av nutiden finns en fastslående 

modalitet i beskrivning: ”För vikingar var religionen verklighet”, vilket tyder på hög modalitet, 

där verbet ”var” och substantivet ”verklighet” syns i denna mening. Uttrycket har en stor grad 

av säkerhet i sättet det är skrivet på och utelämnar bestämt andra tolkningar av vad vikingar såg 

som verklighet. 

Till detta hör också en syn på användandet av ordet ”verklighet” i samma citat. Längre ner på 

samma sida under samma rubrik går att läsa följande: ”Gudar, väsen, jättar och monster trodde 

vikingarna fanns på riktigt.” 

 Det finns en antydan i texten, om man tittar på vilket sätt den är skriven på. Genom sunstantiv 

som ”verklighet” och adverb som ”på riktigt” ses tron under vikingatiden som sensationell då 

de faktiskt trodde på sin egen tro. Att jämföra detta med Upptäck Historia-LGR11s presentation 

av den kristna tron/kulturen visar på vissa skillnader. Exempel som ”För de som trodde på 

kristendomen var religionen verklighet”, finns inte att finna under de sidorna som behandlar 

tron. Inte heller går det att finna exempel som: ”Änglar, gud, helgon och djävulen trodde/tror 

de kristna fanns/finns på riktigt”.  

”Verklighet” och ”på riktigt” hittar vi enbart under delen om vikingarnas tro. Och även om 

många kristna ser på sin religion som just verklighet och tron om att änglar och gud finns på 

riktigt, sker inte beskrivningen på samma sätt. På sida 68 i Upptäck historia-LGR11 går följande 

att läsa om helgon och dess funktion under medeltiden:  

Helgon var kvinnor eller män som varit goda kristna och ibland offrat sina liv 

för kristendomen. När en sådan person sedan dog kunde biskoparna utse 
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honom eller henne till helgon. Trots att män bestämde över kvinnor så kunde 

kvinnliga helgon vara förebilder även för män som bad böner över dem. I 

himlen tog helgonen emot människornas böner och förde bönerna vidare till 

Jesus och gud (Sida 68, Upptäck historia LGR11). 

En mer neutral beskrivning som också skulle utrycka en mindre säkerhet kring påståendets sista 

mening skulle kunna vara: “Man trodde att i himlen tog helgonen emot människornas böner”.  

Om man å andra sidan istället skulle skriva som under asatro-avsnittet att: ”Man trodde på 

riktigt att i himlen tog helgonen emot människors böner” skulle synen på denna tro likt asatron 

ses som något sensationellt eller udda. På så vis går här att se en andrafiering av asatron som 

något annorlunda då ”vi” som texten beskriver, idag inte kan förstå att de trodde på sina gudar 

på riktigt. Det är såklart icke tänkbart att beskriva kristendomen på likande sätt då det skulle 

nedvärdera en tro som fullt ut utövas av en stor del av världen idag. Detta företar dock inte vad 

som värderas gällande isärhållandet av kristendom-asatro, nutid-dåtid. Sammanfattningsvis 

framställs asatron som mer barbarisk och primitiv än den glorifierande bild av kristendomen 

som vikingarna får ta del av. Vikingarnas tro ses som sensationell då dom ”på riktigt” trodde 

att det fanns gudar. Något som inte sker under de avsnitt som behandlar kristendomen, där vissa 

stycken istället uttrycker modalitet i form av sanning då författaren instämmer i sitt påstående 

i exempelvis avsnittet om helgon. Gällande nu-då beskrivs en nutid med fria val 

(religionsfrihet) gällande vad man väljer att tro på i förhållande till dåtidens/vikingatidens 

enspåriga tro. Utifrån detta sker en framställning där den kristna tron inte uppfattas som konstig 

och att i nutid finns ett fritt val gällande vad man vill tro på. Det går med andra ord även att se 

en andrafiering gällande dikotomin nu-då i detta citat då dåtiden framställs som annorlunda.  

8.6 Kristendom-asatro Historia 4–6 Utkik 
 

I Historia 4–6 utkik finns inga modaliteter vid beskrivningarna av asatron. Författaren 

beskriver inte religionen som sensationell likt Upptäck historia lgr11. Kristendomen beskrivs 

vid några tillfällen med modaliteter, dock sällan på ett sätt som får det att framstå som mer 

sann än asatron.  

 

Detta medför en tvekan kring dikotomin kristendom-asatro då den inte på samma sätt syns 

som den gör i upptäck historia lgr11. Nedan följer nu de fyra citat hämtade från läroboken där 

vikingarnas tro beskrivs. Under avsnittet om vikingatiden under rubriken Människors tro går 

följande att läsa: 
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För att förstå människor under vikingatiden måste vi också veta något om 

deras tro. Religionen upptog mycket av deras tankar och känslor. Under 

början av vikingatiden hade människor en helt annan religion än den vi har 

idag (Sida 16, Historia 4–6 Utkik). 

 

På sida 17 under rubriken Offer till gudarna står: ”Människorna trodde förr att gudarna kunde 

hjälpa dem när de hade svårt. Då gällde det att få gudarna att lägga märka till dem. Därför 

offrade människorna.” (Sida 17, Historia 4–6 Utkik).  

 

Längre ner på samma sida under samma rubrik går följande att läsa: 

 
Vikingarna trodde att många olika gudar bestämde över världen och naturen. 

För vikingarna var det livsviktigt att få lycka I sin jakt, att få en bra skörd och 

att segra I strid. Därför måste de vara goda vänner med dem som bestämde i 

naturen och I världen (Sida 17, Historia 4–6 Utkik). 

 

I sammanfattningen av vikingatiden går det slutligen att läsa: ”Under järnåldern trodde man 

att asagudarna styrde över livet. Därför offrade man saker till gudarna för att få lycka i strid 

eller bra skörd.” (Sida 23, Historia 4–6 Utkik). 

 

Samtliga fyra citat beskriver religionen utan modaliteter som adverbet ”på riktigt” eller 

substantivet ”verklighet” som hanterats under analysavsnittet om läroboken Upptäck historia 

lgr11. Detta medför en beskrivning av asatron utan att författaren synliggörs. Dessutom 

framstår inte tron som något annorlunda eller konstigt vilket i detta fall upphäver en 

andrafiering av den.  

 

Gällande kristendomen i Historia 4–6 utkik gick endast en modalitet att finna. Citatet liknar 

det citat som går att läsa under vikingarnas möte med kristendomen i Upptäck historia lgr11. 

Följande står i Historia 4–6 Utkik:  

Under sina resor mötte vikingarna andra religioner än asatron. De mötte bland 

annat kristendomen. De kristna hade kyrkor och kloster som heliga byggnader 

och därinne förvarande de ofta många vackra och dyrbara föremål av guld 

och silver (Sida 21, Historia 4–6). 
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Här hävdar författaren med hög affinitet att vikingarna stötte på många vackra föremål. Det 

lämnas inget utrymme då författaren bestämt hävdar att föremålen de såg var vackra. 

Författaren instämmer här med sitt eget påstående om föremålen då det är författaren och inte 

vikingarna som tycker att de var vackra. På detta sätt skapas en modalitet då författarens 

subjektivitet träder fram i och med användandet av det värderande adjektivet ”Vackra”, vilket 

medför en onyanserad bild i just detta exempel. Genom att lyfta ut det värderande adjektivet 

”vackra” men behålla ”dyrbara” i stycket ovan skulle texten få en högre grad av saklighet i 

och med avsaknaden av modaliteter.  

 

8.7 Sammanfattning  

Läroböckerna Upptäck historia-LGR11 och Historia 4–6 Utkik är sammanfattningsvis två 

läromedel med få modaliteter då ovan undersökta citat är de enda som går att finna angående 

detta. Med andra ord visar sig böckerna innehålla höga grader av saklighet och låga grader av 

författarnas affiniteter. De största delarna av historieläroböckerna är alltså de delar som inte 

syns i denna analys då modalitet har varit grunden för min undersökning, både när det gäller 

dikotomier och andrafieringar. Som sedan framkommer under slutdiskussionen skulle med 

stor säkerhet andra framställningar och andra dikotomier eller andrafieringar kunna analyseras 

om en annan teori legat som grund för analysen. Detta är av betydelse då resultatet av 

analysen gällande modaliteter enbart skrapar på ytan för vad en fullskalig läroboksanalys kan 

ge. Det bör dock nämnas att de resultat som denna undersökning visar är av intresse, dels för 

att visa de tillfällen då författarens val av ord skapar modaliteter som kan färga 

framställningar gällande framtagna dikotomier, men också för att påvisa de många tillfällen 

författaren blir osynlig (där författaren inte visar på affiniteter) och en mer nyanserad bild av 

historiska händelser träder fram. Dessutom anser jag det intressant att titta på var modaliteten 

sker i texter, vilka ord skapar förbindning mellan skrift och dess skribent.  

 

9. Slutsats och slutdiskussion 

I detta avslutande avsnitt följer en summering av arbetet som följs av en text där uppsatsens 

frågeställningar besvaras. Avsnittet avlutas med den en diskussion kring lärobokens roll och 

vem som bär ansvaret när medlet ska i bruk.  

De verktyg och teoretiska begrepp som användes under analysen av Upptäck historia LGR11 

(modalitet, andrafiering och dikotomi) ledde till den empiri ni ser presenterad ovan i resultat 

och analys-delen. Ett stort fokus hamnade på det jag framställer som dikotomier nämligen: vi-
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dem, nutid-dåtid och kristendom-asatro då dessa på olika sätt visade upp en isärhållande 

karaktär. Dessa så kallade dikotomier undersöktes sedan utifrån modaliteter för att se hur 

dikotomierna framställdes och vad som enligt postkolonialismen andrafierades. Dessa 

framtagna dikotomier jämfördes sedan med Historia 4–6 Utkik för att undersöka om liknande 

modaliteter, dikotomier eller andrafieringar fanns att finna även där. Under min läsning av 

läroböckerna framkom även andra dikotomier där exempelvis en analys av man-kvinna var fullt 

möjlig. Här gjordes dock ett medvetet val att inte ta med detta i analysen, då en sådan analys, 

som jag tidigare nämnt, inte skulle tillföra något nytt.  

Syftet med denna uppsats var: att undersöka hur texten framställs genom att jämföra två 

historieläroböcker för mellanstadiet utifrån modaliteter. Studien ämnar undersöka vad som 

andrafieras gällande de framtagna dikotomierna: vi-dem, nu-då och kristendom-asatro 

Detta gjordes genom att fokusera på språket i texterna utan att påverkas av exempelvis 

rubriksättningar eller kvantitativa resultat där en räkning av kvinnor respektive män ligger som 

grund för analysen, eller räkna antal sidor som tar upp kristendomen jämfört med andra 

religioner.  

Följande frågeställningar kommer besvaras för att uppnå mitt syfte: 

• Hur synliggörs dikotomierna i läroböckerna utifrån dikotomierna Vi-dem, nu-då och 

kristendom-asatro? 

• Vad andrafieras gällande vi-dem, nu-då och kristendom-asatro?  

 

• vilka dikotomier förekommer i samband med att författarna visar instämmande eller 

förbindning med texten 

 

Genom användning av ”dikotomi” kunde jag se vad som isärhölls. Genom ”andrafiering” kunde 

jag se vad som framställdes som ”de andra”. Genom ”modalitet” kunde jag se hur dessa 

värderingar framställdes och yttrade sig i texten gällande språket. Följande går att säga om 

resultatet för min uppsats:  

Gällande frågeställningen ” Hur synliggörs dikotomierna i läroböckerna utifrån dikotomierna 

vi-dem, nu-då och kristendom-asatro?” 
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Vi-dem i Upptäck Historia LGR11 – Under denna del synliggörs dikotomierna vi-dem då 

inkluderande ord som ”vi” ”oss” och ”vår” skapar auktoritet över läsaren och förbindelse och 

modaliteter från författaren. De inkluderande orden ”vi”, ”oss” och ”vår” skapar ett dolt ”dem” 

då vi-et refereras till ”vi” i norden eller Europa. De inkluderande orden skapar ett ”vi” på samma 

gång som ett ”dem” blir synligt. på så vis går en dikotomi mellan vi och dem att se.  

Vi-dem i Historia 4–6 Utkik – Likt den andra läroboken finns här citat presenterade som ger 

utryck för ett ”vi” på grund av användningen av inkluderande ord. Detta leder implicit till att 

det finns ett dem. På detta sättet går det att se en dikotomi gällande vi-dem på ett liknande sätt 

som i Upptäck historia LGR11. 

Nu-då i Upptäck historia LGR11 -Under denna del synliggörs dikotomin nu-då då citaten i 

analysen innehåller de modalitetskapande Adverben: faktiskt och självklart som syftar till 

vikingarnas faktiska matvanor, och det självklara med att ett nutida samhälle premierar 

människans lika värde. Tillsammans med inkluderande utryck som ”vi idag” eller ”för oss idag” 

och hjälpverb med hög affinitet skapas en isärhållning mellan nu och då där nutiden värderas 

högre. Detta leder till en skiljelinje mellan nutid och dåtid vilket leder till att dikotomin nu-då 

synliggörs. 

Nu-då i Historia 4–6 Utkik -Under denna del förekommer likt den andra läroboken citat som 

jämför nuet med den dåtid boken för tillfället förhåller sig till. Även om dikotomin är 

närvarande då nu-då isärhålls är inte texten lika gränsdragande som i Upptäck historia LGR11. 

De modalitetsskapande adverben: på allvar och verkligen verkar i dessa citat utan inkluderande 

uttryck som ”vi idag” eller ”för oss idag”. Adverben under detta avsnitt gör att författaren 

synliggörs då dåtiden framstår som något annat än vad den är idag. Detta leder till att en 

dikotomi går att se, dock är den inte lika tydlig som i Upptäck historia LGR11. 

 

Kristendom-asatro i Upptäck historia LGR11 -Under denna del förekommer en text där 

framställningen av de både religionerna skiljer sig. Exempelvis sker detta genom användandet 

av modalitetsskapande adverb då beskrivning av asatron sker. Uttryck som ”för vikingarna var 

religion verklighet” tyder på en syn av asatron som något konstigt att tro på. Isärhållandet 

förstärks sedan av att liknande beskrivningar inte går att finna om kristendomen. Istället går att 

se värderande adjektiv och hjälpverb som framställer kristendomen på icke ifrågasättande vis. 
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I och med denna variation, för hur de båda religionerna är framställda, synliggörs dikotomin 

kristendom-asatro.  

Kristendom-asatro i Historia 4–6 Utkik -Under denna del går det ej att se en dikotomi 

gällande Krsitendom-asatro. Detta då framställningen av de både religionerna inte skiljer sig 

nämnvärt. 

Gällande frågeställningen ”Vad andrafieras gällande vi-dem, nu-då och kristendom-asatro?”  

Vi-dem Upptäck historia LGR11 -Under detta avsnitt sker en andrafiering av de som inte 

tillhör “vi”-et, det vill säga de konsumenter som inte har sitt ursprung i Norden eller Sverige. 

Detta sker då ordet ”vi” används för att bland annat beskriva hur människor i norden levde 

under forntiden, vilket i sin tur utesluter elever med annan härkomst och blir till ett dem.  

Vi och dem Historia 4–6 Utkik – Under detta avsnitt sker en andrafiering av de som inte tillhör 

det skrivna ”vi”-et det vill säga de läsare som inte har sitt ursprung i Sverige eller norden. Detta 

sker då det inkluderande ordet ”våra” exempelvis används för att bland annat beskriva 

användningen av bokstäver hos våra förfäder. Detta utesluter de elever vars förfäder inte 

använde bokstäver. Med andra ord inkluderas inta alla i modaliteten ”våra” vilken leder till ett 

dem.  

 

Nu-då Upptäck historia LGR11 -Under detta avsnitt sker en andrafiering av dåtiden. Detta 

framkommer då framställningen av nutidens utvecklade och demokratiska samhälle sätts i 

kontrast med dåtidens barbariska och ickedemokratiska metoder.  

Nu-då Historia 4–6 Utkik – Under detta avsnitt sker ingen tydlig andrafiering. Detta 

framkommer då modalitetsframställningen inte tydligt värderar något över det andra. 

  

Kristendom-asatro Upptäck historia LGR11 -Under detta avsnitt sker en andrafiering av 

asatron. Detta framkommer då framställningen av kristendomen glorifieras och ses som sann, 

medan asatron framställs som något märkligt att tro på. Asatron blir till det andra då texten 

beskriver denna religion som märklig att tro på.  
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Kristendom-asatro Historia 4–6 Utkik -Under detta avsnitt sker ingen andrafiering. Detta 

framkommer då modalitetsframställningen inte värderar något över det andra och att dikotomin 

kristendom-asatro inte finns att finna.   

Gällande frågeställningen: ”vilka dikotomier förekommer i samband med att författarna visar 

instämmande eller förbindning med texten?” 

 

Genom olika modaliteter har de två läroböckerna visat på olika dikotomier. Det är vid 

instämmandet eller förbindningen som modaliteter träder fram och författaren blir synlig. På 

detta sätt kan texten färgas av skribenten, vilket som under denna studie har lett till dikotomier 

som i sin tur skapat andrafieringar. Förekomsterna av dikotomierna blir som tydligast när 

adverben gör sig synliga. Uttryck som ”på allvar” eller ”på riktigt” eller meningen: ”För 

vikingarna var religionen verklighet” leder alla till dikotomier och andrafieringar då 

förbindningen också blir ett ifrågasättande kring dåtidens tro eller/och samhälle.  

På samma vis framträder dikotomier vid inkluderande ord. ”vi”, ”oss” ”vår” är exempel på ord 

som tar auktoritet över läsaren och sig själv då viet innefattar båda läsare och författare. På 

samma gång som författaren synliggörs i och med de inkluderande orden skapas även ett ”dem”, 

som leder till ett isärhållande mellan ”vi” och ”dem”. Till detta hör även andrafieringen som 

sker då viet vid några tillfällen i analysen inte innefattar alla som konsumerar läroböckerna.  

Genom värderande adjektiv går i framförallt Upptäck historia LGR11 att se en viss beskrivning 

av kristendomen. Ord som ”vackra” eller yttryck som ett ”gott liv” går endast att se under 

beskrivningar av kristendomen. Dikotomin Asatro-kristendom synliggörs först när en 

jämförelse mellan de båda religionerna sker. Då de värderande adjektiven inte går att finna vid 

asatrobeskrivningen sker en skillnad som leder till dikototomin.  

Modaliteterna som förekommer under analysen synliggör inte bara författaren utan skapar även 

dikotomier.    

De modalitet som syns i texterna går att härleda till vilka ordval författarna har gjort. Där ett 

inkluderande ord har använts har texten visat på en auktoritet över läsaren som vid vissa 

tillfällen lett till en andrafiering. Andra ordval har lett till en sanningsaspekt där ett påstående 

inte lämnat utrymme för annan tolkning, där går alltså att se hög affinitet. Vid andra tillfällen 

har modaliteter visat på tillfällen där något framställts som sensationellt. 
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Sammanfattningsvis kan vi se att, där det förekommer modaliteter förekommer också en viss 

framställning. Denna framställning leder ofta till dikotomier som i sin tur kan leda till 

andrafieringar av ena dikotomiparet.   

 

9.1 En lärobok utan känslor 

i Upptäck historia-LGR11 och Historia 4–6 Utkik har jag funnit ett flertal tillfällen där texten 

genom modaliteter skapar olika framställningar och känslor. Konsumenterna som läser dessa 

texter, i synnerhet i Upptäck historia LGR11, får bland annat ta del av ett nutida samhälle där 

alla människor är lika värda, och att alla är lika inför lagen. Detta påstående vet vi inte är sant 

då världen fortfarande går att beskrivas som ett klassamhälle. Författarens intention är såklart 

inte att ljuga då han kanske vill visa på en ljus framtid eller förmedla alla människors lika värde. 

Dock kvarstår problemet att eleverna matas med framställningar ibland utan utrymme att tänka 

själva. Och då historieläroboken verkar inom kunskapsdiskursen kan det vara svårt för eleverna 

att se skillnad på fakta, intention och ”sanning” från författaren. På så vis har läroboksförfattare 

en stor makt över konsumenterna som till största del är barn. Frågan jag ställer mig är, vilket är 

alternativet? 

Lena Lindh och Boel Söderberg diskuterar detta fenomen i ett kapitel i antologin Att spegla 

världen - Läromedelstudier i teori och praktik (Ammert 2011, s.195). Dessa två 

läromedelsförfattare beskriver det svåra i att få fram en lärobok som ”presenterar ett rikt mått 

av fakta och samtidigt förmedlar dem så att de möter elevens känsla, mognad och upplevelse”. 

De fortsätter sedan att tala om att läroboken inte heller får vara för lättsam eller pladdrig, utan 

ska möta elevens mognad och lita på elevens intellekt och förmåga att kunna tänka själv. Boken 

får alltså inte vara för faktarabblande då elever tenderar att tycka dessa böcker är tråkiga, och 

slutar således att läsa. De ställer sig frågan: Hur gör man en text tillräckligt spännande för att 

få eleven att vilja fortsätta läsa? Hur blandar man fiktion och fakta men behåller elevens frihet 

att tänka själv?  

Det kan med andra ord vara skadligt och hämma elevens utveckling om en lärobok är för saklig, 

då intellektuella och språkliga utmaningar skulle gå till intet då intrycket av texten inte skulle 

vara tillräckligt stark. Detta motsätter alltså det som Härenstam söker: nämligen en högre grad 

av saklighet (1993).  
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Hur en lärobok är presenterad: som saklig, med fiktiva berättelser eller med modaliteter, går 

det att se både för och nackdelar med. Vad som är det bästa kommer inte denna uppsats komma 

fram till. De olika framställningarna gällande vad som andrafieras i Upptäck historia-LGR 11 

och Historia 4–6 Utkik talar inte om hur vida dessa skulle kunna skada elevernas lärande eller 

demokratiska utbildning. Utan fynden i exempelvis Upptäck historia LGR11 beskriver en 

lärobok vars framställning beskriver ett samhälle som blir bättre ju längre fram i tiden vi 

kommer. Demokratiska värderingar som ”allas lika värde” poängteras exempelvis på ett par 

ställen i historieläroboken då nutid ställs mot dåtid. Och tittar man i värdegrunden i LGR11 kan 

man ana författarens syfte då det i första meningen under Skolans värdegrund och uppdrag 

säger (Skolverket 2011): ”Skolväsendet vilar på demokratins grund”. Och senare i stycket står 

även: ”Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på” (Ibid). Detta är 

dock ingenting jag med full säkerhet kan konstatera under denna studie, då syftet med på vilket 

sätt böckerna är skrivna enbart går att få svar på genom att fråga författarna eller de båda 

förlagen.  

9.2 Elevernas bok och Lärarnas val 

Som nämndes under inledningen är det upp till läraren att välja vilken lärobok eleverna ska 

möta, och det är just hos läraren som jag anser att det största ansvaret ligger. Eleverna har inte 

valt boken, utan den ligger på bänken framför dem som en källa till kunskap. Om läraren har 

granskat läroboken finns också en möjlighet att ta vara på eventuella framställningar och lära 

eleverna om kritisk läsning. Med andra ord kan läroböcker med liknande framställningar som 

har analyserats i denna undersökning ge mer än de läroböcker som är fria från modaliteter. Mer 

sakliga och objektiva sådana. Dock ligger detta helt och hållet på läraren och vilken kompentens 

hen erhåller. För även om det är elevernas bok så är det läraren som väljer den. Och beroende 

på vad läraren prioriterar, värdegrund eller kunskapsmål, kan läroboken som läraren väljer 

komma att skifta i sin utformning och sina formuleringar.  

Både Upptäck historia-LGR11 och Historia 4–6 Utkik har framställningar som premierar det 

ena över det andra. Detta syns genom de så kallade analytiska glasögonen jag har tagit på mig. 

Hurvida detta är bra eller dåligt för elevens kunskapande är svårt att säga då det hela bygger på 

hur läraren väljer att använda läroboken. 

Vidare ser jag det intressant att i fortsatt forskning titta närmare på läroboksförfattarna. Vad 

förhåller de sig till när de skriver? Vad är deras syfte med utvalda formuleringar där exempelvis 
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modalitet sker och vilken del i LGR11 premieras då de utformar sitt läromedel? Forskningen 

skulle kunna innehålla en analys av en lärobok med en kompletterande intervju av författaren.  
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