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Abstract  

Denna uppsats behandlar historieskrivningen rörande Gustav III i skolans läroböcker i 
historia. Studiens syfte är att undersöka och redogöra för hur framställningen av Gustav III i 
svenska läroböcker riktade till mellanstadiet har sett ut och förändrats under åren 1902-2005. 
Vidare är syftet att studera huruvida denna framställning är redovisad som en beskrivande, 
berättande eller som en argumenterande historia efter Tom Wikmans teori om 
historieskrivning i läroböcker. Uppsatsens slutliga syfte är att undersöka hur Gustav III har 
framställts som person och som regent, samt hur hans politik och politiska beslut har blivit 
presenterade. Det källmaterial som studien bygger på är sju läroböcker tryckta mellan åren 
1902-2005. Dessa har detaljstuderats för att ta reda på hur historieskrivningen rörande kungen 
har sett ut och förändrats. Resultatet av uppsatsen visar att framställningen av kungen har 
varierat genom den dryga hundraårsperioden med olika sorters texttyper där både beskrivande 
och berättande texter har förekommit. Vidare har även resultatet visat att det förekommit 
texter som varken har kunnat karakteriseras som beskrivande, berättande eller 
argumenterande, och som därför har blivit tilldelade en egen kategori. Inga argumenterade 
texter har funnits i de undersökta läroböckerna. Gustav III har i huvudsak framställts som en 
intelligent och upplyst regent som var influerad av den franska kulturen.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Gustav III närvarade på en bal som hölls den 16 mars 1792. Vad som hände under denna kväll 

är flitigt omskrivit i en mängd böcker, framförallt i skolans läroböcker i historia. I en skolbok 

från 1923 går följande beskrivning av kvällens förlopp att läsa: 

 

Den 16 mars 1792 skulle en bal hållas, och kungen uttryckte sin avsikt 
att gå dit. På förmiddagen fick han ett anonymt brev, i vilket han 
varnades därför. Men han var så van att mottaga sådana varningar, att 
han ej brydde sig om brevet. På utsatt tid begav han sig dit och 
blandade sig i vimlet, klädd i mask och lång, vid kappa. Med ens 
omringades han av några personer, klädda i svarta kappor och svarta 
masker. En av dem slog kungen på axeln och sade: ”God afton, vackra 
mask!” Det var signalen. I detsamma hördes ett dovt skott, och kungen 
utropade: ”Jag är sårad! Tag fast honom!” De sammansvurna rusade 
mot utgången och sökte genom att ropa: ”Elden är lös!” åstadkomma 
villervalla. Det lyckades dock ej. Dörrarna stängdes, och de 
närvarande måste taga av maskerna och anteckna sina namn, innan de 
fingo avlägsna sig. Kungens sår förbundos, och han fördes till slottet. 
Såret ansågs till en början ofarligt men förvärrades, och efter fjorton 
dagar var Tjusarkungens bana slutad. När balsalen blivit utrymd, 
hittades på golvet två pistoler och en kniv. De befunnos snart nog 
tillhöra en kapten Anckarström, som dagen efter arresterades och 
bekände. Han var verktyget för de sammansvurna, och han straffades 
med livets förlust.1 

 

Mordet på Gustav III har blivit omtalat genom tiderna. Många av skolans läroböcker har inte 

uteslutit att förmedla hur kungens liv abrupt avslutades. Men vad är det mer, förutom 

kungamordet, som skolans läroböcker har förmedlat eleverna om Gustav III och hans liv?  

Och på vilka olika sätt har läroboksförfattarna förtäljt historien? Har författarna valt att 

förmedla historien om Gustav III som en berättelse, som ovanstående citat visar, eller som ren 

faktaförmedling? Hur har den historiska framställningen av kungen sett ut i läroböcker under 

de senaste hundra åren?  

 

Skolans läroböcker har genom alla tider spelat en stor betydelsefull roll. På senare tid har 

dock dess betydelse som kunskapskälla minskat något till följd av att vi idag lever i ett 

informationssamhälle där informationen är allt mer lättillgänglig, inte minst på grund av 

Internet. Elever har således många olika källor att välja mellan där de kan finna kunskap inom 

                                                 
1 Eriksson, N-L. (1923). Sveriges historia för folkskolan - Läseboken, andra delen, 1660 till nuvarande tid. s. 
113f 
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ett aktuellt ämnesområde. Fortfarande använder dock många lärare idag läroboken i sin 

undervisning då de anser att den är en viktig kunskapskälla. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Föreliggande uppsats syftar till att undersöka och redogöra för hur framställningen av Gustav 

III har sett ut i svenska läroböcker i historia riktade till mellanstadiet under åren 1902 – 2005 

för att på så vis studera hur historieskrivningen har förändrats över hundraårsperioden.   

 

Uppsatsen behandlar två st frågeställningar:  

 
• Hur har framställningen av Gustav III som person och som regent, samt hans politik 

och politiska beslut skildrats i svenska läroböcker riktade till mellanstadiet under åren 

1902 – 2005? 

 
• Hur har framställningen av Gustav III i läroböckerna redovisats; som en beskrivande, 

berättande eller som en argumenterande historia efter Tom Wikmans teori om 

historieframställning i läroböcker?  

 

1.3 Tidigare forskning 

Forskning kring läroböcker är relativt omfattande. Forskningen har bland annat kretsat kring 

lärobokens roll och dess innehåll. Historieundervisningens karaktärsdrag genom tiderna har 

även blivit uppmärksammad. Det har även forskats kring historieskrivningens olika tekniker 

samt dess oförmåga till objektivitet. 

 

Läroboksforskning 

Janne Holmén har i sin avhandling ”Den politiska läroboken – bilden av USA och 

Sovjetunionen i norska, svenska och finländska läroböcker under Kalla kriget” undersökt 

huruvida Norges, Sveriges och Finlands utrikespolitik under Kalla kriget gav konsekvenser 

för hur Sovjetunionen och USA skildrades i de tre småstaternas läroböcker.2 Holmén menar 

att mycket av forskningen kring läroböcker har varit inriktad på att ge en bild av läroböckerna 

som konservativa och trögföränderliga. Läroböckerna har beskrivits innehålla gamla 

                                                 
2 Holmén, J. (2006). Den politiska läroboken – bilden av USA och Sovjetunionen i norska, svenska och 

finländska läroböcker under Kalla kriget. s. 12 
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förlegade attityder och fördomar som är svåra att bli av med.3 Holmén drar slutsatsen av sin 

undersökning att läroböcker påverkas av de utrikespolitiska förhållandena som råder i en 

småstat. Holméns undersökning visade således att läroböckerna förändrats i takt med de 

utrikespolitiska konjunkturerna. Holmén drar därmed slutsatsen att läroböcker snabbt följer 

med i politiska svängningar och samhällsförändringar och att de därigenom utgör en av de 

bästa tänkbara mätarna på samhällsklimatet i ett land. Läroboken blir därigenom en 

gemensam nämnare för ett samhälles syn på historien och samtiden. Holméns 

forskningsresultat ifrågasätter således bilden av läroboken som ett konservativt och 

trögföränderligt medium.4 Holméns avhandling är inte direkt relevant för föreliggande 

uppsats, men författarens betvivlande mot att läroboken skulle vara ett konservativt och 

trögföränderligt medium är intressant att ha i åtanke.  

 

Göran Andolf har i sin bok ”Historien på gymnasiet – undervisning och läroböcker 1820-

1965” undersökt hur historieundervisningen under denna tidsperiod sett ut i läroverken.5 Den 

undervisningsmetod vilken var främst förekommande under 1800-talet var 

”föredragsmetoden” där läraren föreläste muntligt för eleverna. Vid sidan av denna metod var 

den s.k. ”förhörsmetoden” vanlig, vilken innebar att läraren förhörde eleverna, både skriftligt 

och muntligt, av läroböckernas innehåll. Denna metod gick alltså ut på att eleverna skulle 

kunna återge ordagrant texten i läroboken, d.v.s. ett s.k. utantillärande av läroboken. 

Historieundervisningen kännetecknades således av ett mekaniskt inpluggande av namn, årtal 

och data. Läroböckerna var till följd av detta korta och koncisa.6 Dessa två metoder 

betraktades som pedagogiska nyheter under 1800-talet och mot slutet av seklet förekom de 

flitigt runt om i landets skolor. Som komplement till läroböckerna fanns läseböcker, men 

dessa användes sparsamt i undervisningen.7 Andolfs studie är inte direkt relevant för 

föreliggande uppsats, dock kan Andolfs diskussion angående historieundervisningen under 

åren 1820 – 1965 vara intressant att ha i åtanke.  

 

Staffan Selander är forskare i pedagogik och har bidragit till forskningen kring läroböcker. I 

sin bok ”Lärobokskunskap” diskuterar han betydelsen av innehållet i läroböcker samt på vilka 

                                                 
3 op. cit. s. 26 
4 op. cit. s. 332ff 
5 Andolf, G. (1972). Historien på gymnasiet – undervisning och läroböcker 1820-1965. s. 1 
6 op. cit. s. 95f 
7 op. cit. s. 113 
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olika sätt lärobokens texter skiljer sig från andra texter.8 Selander menar att läroböcker, 

läseböcker, övningsböcker eller ett undervisningsprogram på film, är olika pedagogiska 

texter, där grundidén är att dessa ska återskapa eller återge befintlig kunskap. Den 

pedagogiska texten ska alltså inte skapa ny kunskap. Av den kunskap som skall återges i de 

diverse pedagogiska hjälpmedlen genomförs ett urval och en avgränsning. Den kunskap som 

återges i texten måste dessutom struktureras på bästa sätt menar Selander. De pedagogiska 

texternas gemensamma drag är att de skall förklara någonting. Den kunskap som texten 

återger ska läraren kunna pröva och kontrollera.9 Selander menar att läroboken skiljer sig från 

andra böcker av olika skäl; den är producerad för skolbruk och undervisning, den avser att 

lära ut basfakta och att förklara dessa fakta. Den är strukturerad och den är anpassad efter 

elevernas ålder och förkunskaper. Läroboken är också relativt sluten. Detta har dock 

förändrats under de senaste decennierna då läroböckerna allt mer hänvisar till annat slags 

material.10 Selanders studie är delvis relevant för föreliggande uppsats då Selander diskuterar 

betydelsen av innehållet i läroböcker.  

 

Tom Wikman har i sin avhandling ”På spaning efter den goda läroboken – Om pedagogiska 

texters lärande potential” undersökt frågan hur texter i läroböcker bör vara utformade så att 

de aktiverar elevers läsning så att ett optimalt lärande hos eleverna uppstår.11 Wikman menar 

att människan har en medfödd nyfikenhet vilken bidrar till att människan aktivt skapar 

kunskap genom att bearbeta information från omgivningen. Om läroboken uppmanar elever 

till att själva undersöka och ta ställning till tillförlitliga källor gynnar detta lärandet menar 

Wikman.12 Wikman förklarar vidare att en god lärobok belyser ett visst tema ut flera olika 

synvinklar och problematiserar därmed innehållet, vilket kan gynna läsarens aktivitet.13 Att en 

lärobok har en tydlig struktur anser Wikman vara viktigt för att läsaren ska få en helhetsbild 

och därmed lättare kunna följa med i texten. Struktureringen hjälper även till att hålla elevens 

aktivitet vid liv. Det behövs texter med olika strukturering i en lärobok för att optimera 

lärandet för samtliga elever i en klass. Om texter har en alltför tydlig strukturering med 

tillhörande instuderingsfrågor kan detta leda till att dessa blir för lätta för vissa elever. Detta 

kan medföra att läsningen blir ointressant och mekanisk, istället för utmanande och 

reflekterande. Texter som är dåligt strukturerade medför svårigheter för nybörjare då de får 

                                                 
8 Selander, S. (1988). Lärobokskunskap. Passim 
9 op. cit. s. 17 
10 op. cit. s. 121 
11 Wikman, T. (2004). På spaning efter den goda läroboken – Om pedagogiska texters lärande potential. s. 13 
12 op. cit. s. 149 
13 op. cit. s. 152 
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besvärligare att få en uppfattning om texten samt får svårare att hålla aktiviteten vid liv.14 

Vidare talar Wikman om att texter behöver vara optimerade efter läsarens kognitiva 

förutsättningar för att undvika att läsaren tappar tråden, d.v.s. att aktivitetens fokus flyttas från 

texten. Således är det viktigt att texterna varken är för svåra eller för lätta. Texterna bör ge 

läsarna möjligheter att både lyckas och att anstränga sig.15  

 

Läroboken har en sammanhållande roll i undervisningen och den kan ses som en 

kärnberättelse till vilken lärare återkommer efter olika utvikningar menar Wiman. Läroboken 

hjälper till att organisera och ge ett sammanhang åt studierna. Den har även en disciplinerande 

roll då den håller eleverna sysselsatta.16 Wikman menar att lärobokens roll är att presentera 

kopplingar mellan nuet och det förflutna, och på så sätt främja lärande. Wikman anser vidare 

att lärandet varierar. Ett ytinriktat lärande innebär att lärandet består av memorering av texters 

faktainnehåll. Ett djupinriktat lärande däremot innebär en djupare förståelse av texter. 

Wikman ser det djupinriktade lärandet som eftersträvansvärt, men förklarar dock även att 

förståelse kan underlättas med hjälp av memoreringsaktiviteter.17 Wikmans avhandling är av 

betydelse för föreliggande studie då den behandlar läroboksforskning. Den är också av 

relevans då en del av Wikmans teorier utgör de teoretiska utgångspunkterna för denna studie.  

 

Historieskrivning 

Rolf Torstendahl är docent i historia och har skrivit boken ”Introduktion till 

historieforskningen – Historia som vetenskap” där han diskuterar frågor kring 

historieskrivning. Torstendahl menar att en historisk text som är objektiv innebär att den är 

opartisk och värderingsfri. Dock förklarar Torstendahl att en sådan text är omöjlig att finna då 

varje historieframställning är färgad. Historikern kan således inte undvika att dennes 

värderingar ger uttryck i texten, även om denne strävar emot. Med värderingar räknar 

Torstendahl historikerns fördomar, tycken, åsikter, intressen och livsåskådning.18 I 

historieskrivning blir författarens värderingar påtagliga när han/hon använder sakligt 

beskrivande ord i sin text, t.ex. krigarkungens död. Härigenom beskriver författaren kungen 

som en stor krigare, och väljer bort att skriva ut kungens namn, t.ex. Karl XII:s död. Ett annat 

exempel på värdeladdade ord vilka kan medverka i en beskrivande text kan vara blodiga 

                                                 
14 op. cit. s. 155 
15 op. cit. s. 158 
16 op. cit. s. 88f 
17 op. cit. s. 59 
18 Torstendahl, R. (1978). Introduktion till historieforskningen – historia som vetenskap. s. 133 
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uppoffringar och ekonomiska umbäranden. Författaren som har haft med dessa ord i sin 

beskrivning har uppenbart velat säga något mer än att folk dog och att folkets inkomster 

minskade. Torstendahl menar att det som författaren här vill säga mer kan uttryckas som 

”usch” eller ”fy” eller något starkare ord. Torstendahl menar vidare att författaren har reagerat 

inför de omständigheterna han velat presentera, och har således uttryckt sina känslor genom 

att ge förhållandena en värdeladdad beskrivning. En författares värderingar smyger sig 

således in i texten då författaren använder beskrivande ord, som i det aktuella sammanhanget 

är laddade med värderingar.19  

 

Torstendahl klargör att historieskrivningen genom tiderna har påvisat hur historikerna varit 

färgade av fördomar och värderingsnormer som eftervärlden tycks som löjliga. Detta kan 

förklaras genom att forskare som skriver historia är präglade av den tid och det samhälle 

han/hon lever i. Värderingarna har således gett olika uttryck genom historieskrivningens 

historia, då historikernas värderingar påverkas av den tid och det samhälle han/hon lever i, 

och genom tiden har samhället förändrats.20 Torstendahls avhandling är av betydelse för 

denna uppsats då den behandlar objektivitet i historieframställning. Författarens förklaringar 

är bra att ha i åtanke då jag ska analysera mitt källmaterial. 

 

Anders Berge är docent i historia och har skrivit boken ”Att begripa det förflutna – förklaring, 

klassificering, kolligation inom historievetenskapen” där han bl a diskuterar historieskrivning. 

Berge menar att historia kan skrivas på många olika sätt. Två som ofta är varandras motsatser 

är argumentativ historieskrivning och narration. En argumentativ text innehåller ren fakta i 

form av begrepp, teorier och modeller. Narrationen utmärks av att kunskapen redovisas i form 

av en löpande berättelse. Språket i narrationen är ofta hämtat från vardagslivet (läsarnas 

och/eller aktörernas) och stor vikt läggs vid den goda stilen. Berge talar om att narrationen 

som presentationsform kan ha olika mål. Målet är oftast att återge detaljer om händelser som 

hjälper läsaren att återuppleva dem, samt få en känsla om hur det såg ut och lät i en historisk 

tid. Berge understryker att moderna svensk historieforskning oftast framställs på ett 

argumentativt sätt, dock finns det ibland inslag av narration.21 

 

                                                 
19 op. cit. s. 139f 
20 op. cit. s. 146 
21 Berge, A. (1995). Att begripa det förflutna – förklaring, klassificering, kolligation inom historievetenskapen. s. 
10f 
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John Tosh, professor i historia vid University of North London, har skrivit boken ”Historisk 

teori och metod” där han bl a diskuterar historieskrivning. Tosh menar att grundteknikerna i 

historieskrivning är beskrivning, berättelse och analys. En historiker kan kombinera dessa tre 

tekniker i ett verk. Tosh förklarar att berättelse och beskrivning inom historieskrivningen 

behandlar återskapning av det förflutna medan analysen i sin tur syftar till att tolka det 

historiska materialet. När historiker beskriver det förflutna vill de hos sina läsare skapa en 

illusion av direkt upplevelse genom att beskriva fram en atmosfär eller bygga upp en scen. 

Detta menar Tosh inte bara kräver att historikern har kontroll över källorna, utan det kräver 

även en fantasiförmåga, en förmåga att väcka spänning och öga för detaljer, vilket inte är helt 

olikt romanförfattarens.22 

 

Varken Berges eller Toshs diskussioner kring historieskrivning utgör de teoretiska 

utgångspunkterna i föreliggande uppsats. Detta beror på att Tom Wikman har koncentrerat sin 

forskning kring historieskrivning i större omfattning och talar således mer uttömmande om 

detta i sin avhandling än vad Berge och Tosh gör. Dock är både Berges och Toshs 

resonemang kring de olika teknikerna i historieskrivning intressanta att ha i åtanke. 

 

1.4 Teori 

Tom Wikman är lektor i pedagogik och är även läromedelsförfattare. Wikman menar att 

framställningsformerna i läroböcker har delats in i olika sätt. Wikman skiljer mellan tre 

texttyper; berättande, beskrivande och argumenterande. Dessa tre framställningssätt har 

funnits med i läroböckerna genom tiderna. Wikman förklarar vidare att denna indelning av 

texter är tämligen grov, då t.ex. den berättande texten ofta övergår i en beskrivning. Därför 

kan det vara svårt att skilja dessa texttyper åt.23 

 

De berättande texterna var speciellt vanliga i tidigare läroböcker i historia. Den berättande 

texten (narrationen) har oftast en intrig och den återger livfulla historier om kungar och 

drottningar, hjältar och skurkar. Wikman ger ett exempel på en berättande text vilken han 

tagit ur läroboken ”Lärobok i Fäderneslandets historia” för realskolan från år 1952, i sin 

avhandling: 

 

                                                 
22 Tosh, J. (2000). Historisk teori och metod. s. 121 
23 Wikman. (2004). s. 112 
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Albrekt for över till Tyskland för att hämta hjälp och kom snart 
tillbaka med en stark här. Han trodde, att han lätt skulle kunna besegra 
Margareta, ”kung byxlös”, som han kallade henne. Men Margareta 
samlade en här av svenskar, danskar och norrmän och sände den emot 
Albrekt och hans tyskar. Nära Falköping blev Albrekt slagen och 
tillfångatagen.24 

 

Ovanstående text beskriver det historiska skeendet kronologiskt. Detta är vanligt i den 

berättande historien; först hände detta och sedan detta och detta. En del elever har lättare att 

förstå lärostoff som är redovisat i en kronologisk ordning. Wikman menar att vi söker efter 

berättelser i det vi hör och vi vill således hitta en början, en avhandling och ett slut. 

Narrationen ger därigenom framställningen av en historisk händelse en logisk ram. Berättelser 

blir ofta intressantare än ren faktaförmedling eftersom vi har lättare att känna empati och att 

identifiera oss med personer istället för med fakta. I citatet ovan kan således läsaren identifiera 

sig med Albrekt och Margareta. Då läsaren kan identifiera sig med huvudpersonen i berättelsen 

kan det gynna en aktiv bearbetning av texten. Det blir alltså lättare att förstå texten. Då en 

författare skriver en berättande text håller han/hon ofta läsarens intresse vid liv genom att 

skapa konflikter och överraskningsmoment. Det är således viktigt att författaren har en 

fantasiförmåga och en förmåga att kunna väcka spänning.25 

 

Wikman uppmärksammar att det finns pedagoger som menar att en berättande 

framställningsform kan främja elevers lärande. Berättelser tenderar att motivera läsaren. Detta 

kan bland annat bero på att eleverna känner till presentationsformen från tidigare 

litteraturstudier. Wikman ifrågasätter dock denna uppfattning att narrationen kan gynnsamma 

lärandet. Wikman menar att berättelser kan hämma elevers utveckling av förståelsen. I den 

berättande historien finns sällan utrymme för orsakssammanhang och orsaker till historiska 

skeenden. Narrationen behandlar vanligtvis enskilda historiska händelser. Detta leder till att 

eleverna lättare utvecklar uppfattningar om enskilda historiska händelser istället för om 

historiska förlopp och samband. Narrationen är i regel därför alltför kronologisk och förenklad 

vilket kan hindra eleverna från att finna orsaker och sammanhang av kunskapen. Inom den 

berättande texten ses således historiska händelser mestadels som isolerade fakta.26 

 

                                                 
24 op. cit. s. 113 
25 op. cit. s. 113f 
26 op. cit. s.114f 
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Wikman förklarar att skolans läroböcker över lag består mestadels av beskrivande texter. Dessa 

texter innehåller ren faktaförmedling där författaren beskriver och förklarar diverse fakta.27 I 

Wikmans avhandling finns ett exempel på en beskrivande text som kommer från en lärobok 

från år 1991:  

 
Tchad sträcker sig nästan 2000 kilometer i nord-sydlig riktning. Längst 
i norr ligger Saharaöknen. Söderut ökar växtligheten när man kommer 
in i gränsområdet Sahel. Längst i söder är växtligheten rikast. I det här 
skogssavannområdet växer det högt gräs och lövträd. Det är också 
Tchads viktigaste jordburksområde.28 

 

I de korta meningarna i citatet ovan presenteras i läroboken fakta om landet. 

Läroboksförfattaren konstruerar informationen som absolut kunskap och sanning. Texten är 

dock inte helt ostrukturerad, dimensionen norr-söder formar och binder ihop texten. Till 

skillnad från den berättande texten i läroboken från år 1952, är denna opersonlig och utan 

tidsindelning. Wikman förklarar att de beskrivande texterna kan byggas upp av olika 

strukturer. Den beskrivande texten skiljer sig från narrationen då den inte innehar någon färdig 

självklar modell. Således kan unga elever någon gång i årskurs tre eller fyra få problem med att 

förstå läroböckernas beskrivande texter, då de är mer vana vid att läsa berättande texter vilka 

har en kronologisk handling. Den beskrivande texten har inte samma naturliga och enhetliga 

struktur som narrationen har.29 Wikman menar att de beskrivande texterna är som sämst då 

författaren anonymt och auktoritativt radar upp ren fakta. Wikman förklarar vidare att då de 

beskrivande texterna saknar strukturer som hjälper läsaren genom texten, kan läsningen 

karaktäriseras av memorering.30 

 

Den tredje framställningsformen i läroböcker är argumenterande texter. I dessa texter 

fördjupas läsarens förståelse genom att texten belyser en fråga genom att presentera argument 

och motargument. Frågan belyses således från olika håll. En läroboksförfattare övertalar inte 

sina läsare, men läroböcker skrivs för att övertyga någon om något menar Wikman. Det 

motsatta, att läroboken skrivs för att inte påverka läsaren, är otänkbar. När två eller flera 

uppfattningar ställs emot varandra, uppstår en osäkerhet. Det är denna osäkerhet som skiljer de 

argumenterande texterna från de beskrivande. De beskrivande texterna tar sanningen för given 

och försöker övertyga läsaren genom att presentera en absolut sanning. Den argumenterade 

                                                 
27 op. cit. s. 146 
28 op. cit. s. 115 
29 op. cit. s. 115 
30 op. cit. s. 146 



 

 10 

texten däremot, tar ett steg tillbaka och ger läsaren chans till att ifrågasätta olika uppfattningar 

eller fakta. Den argumenterade texten ställer således olika idéer mot varandra och kräver 

därmed aktivitet av läsaren. Då texten presenterar argument och motargument ges läsaren en 

möjlighet att själv bilda en uppfattning av fenomenet i fråga. Då Wikman i sin avhandling ger 

ett exempel på en argumenterande text, refererar han från Peter Englunds bok ”Poltava” från 

år 1988. Exemplet berör Englunds analys av orsakerna till den svenska stormaktstiden:31 

 
Det går inte att förneka att detta var ett mycket märkligt historiskt 
fenomen. Från att ha varit en osedd, obetydlig och outvecklad randstat 
klev Sverige raskt fram ur de skumma kulisserna och slet till sig en av 
huvudrollerna på den storpolitiska scenen i Europa. (---) Vilka krafter 
låg bakom den osannolika utvecklingen? (---) En tidigare förhärskande 
syn har velat peka på en rad unika händelser som under denna tid kom 
att påverka Sveriges säkerhet och som mer eller mindre framtvingade 
alla dessa erövringar. Det handlade främst om olika stora 
omvälvningar utanför landets gränser. (---) Ett snarlikt resonemang 
förs fram av dem som vill förklara stormaktsväldet inte så mycket som 
en konsekvens av svensk styrka utan istället som ett resultat av 
grannländernas svaghet. (---) Mot dessa synsätt har ställts en helt 
annan uppfattning: drivkraften kom den förda erövringspolitiken var 
framförallt ekonomisk. Svenska kronan var inriktad på att skapa ett 
monopol på den ryska och nordösteuropeiska handel som riktade sig 
mot väst. (---) En fjärde modell har framförts av dem som vill finna 
förklaringen till expansionen i inre samhälleliga förhållanden. De som 
låg bakom det hela sägs vara den svenska aristokratin,.32 

 

Texten i ovanstående citat innehåller en presentation av olika synsätt som ställs mot varandra 

och utgör därmed en argumenterande text menar Wikman. Då läroboksförfattaren presenterar 

olika konkurrerande förklaringar inriktas därmed läroboken på problemlösning, vilket kan 

stimulera elevens lust att ifrågasätta och reflektera. Argumenterande texter kan således aktivera 

läsaren genom att inbjuda till att diskutera eller ifrågasätta den presenterade informationen. 

Denna uppfattning kan motivera användandet av argumenterande texter. 33 

 

Teoretisk tillämpning 

Texterna i läroböckerna vilka kommer att analyseras är de som behandlar den svenska kungen 

Gustav III. Varje lärobok som ingår i studien förmedlar information kring Gustav III:s liv, 

dock i diverse omfattning. Läroböckernas presentation av Gustav III kommer att analyseras 

utifrån ovanstående (Tom Wikmans) teori om läroböckers olika texttyper. Jag ska därmed 

                                                 
31 op. cit. s. 115f 
32 op. cit. s. 185 
33 op. cit. s. 116f 
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studera vilka framställningsformer de olika läroboksförfattarna använt sig av när de 

presenterat kunskap om kungen. Jag kommer således att undersöka om läroboksförfattarna 

använt sig av en berättande, beskrivande eller en argumenterande teknik i sin framställning av 

kungen i läroböckerna. 

 

1.5 Metod 

Analyser och tolkningar av det utvalda källmaterialet kommer att följa den hermeneutiska 

metoden då syftet är att genomföra djupgående analyser av detta.  

 

Hermeneutiken är ett kvalitativt förståelse- och tolkningssystem vilket medför att 

forskarrollen måste vara öppen och engagerad. Inför tolkningen av texten är det viktigt att 

forskaren har med sig en viss förförståelse om ämnet. Helt utan förkunskaper är det svårt att 

få grepp om det vi läser. Forskarens förförståelse, tankar, känslor och kunskap är en tillgång 

för att tolka och förstå forskningsobjektet. Dessa ska alltså inte ses som hinder.34 

 

Hermeneutiken försöker se helheten i forskningsproblemet. Denna helhet ställer forskaren i 

relation till delarna. Forskaren växlar såldes mellan del och helhet för att finna en så 

fullständig förståelse som möjligt.35 Då jag noggrant ska tolka texterna ur läroböckerna, 

kommer jag att börja med att först läsa hela texten och försöka förstå helheten av denna. 

Därefter kommer jag att läsa olika delar av texten för att skaffa mig förståelse av dessa. 

Sedermera kommer jag att växla mellan dessa båda tillvägagångssätt och ställa dessa i relation 

till varandra.  

 

Sin egen förförståelse ska forskaren använda hela tiden som ett hjälpmedel i tolkningen. 

Pendlingen mellan helhet och del samt forskarens förförståelse utgör även detta en helhet som 

utvecklas, vilken kallas för den hermeneutiska spiralen. Pendlingen mellan helheten och del 

ger ny tolkning och ny förståelse. Det finns inte någon bestämd slutpunkt för tolkningsakten, 

utan forskaren väljer själv att avsluta sin analys då han/hon anser sig vara färdig och finner sin 

tolkning som rimlig.36 För att kunna översätta ett enda ord är det av största vikt att forskaren 

förstår hela meningen. För att ha förmågan att tolka hela meningen är det i sin tur nödvändigt 

att forskaren förstår den helhet vilken meningen befinner sig i. De olika delarna av texten 

                                                 
34 Hellspong, L, Ledin, P. (1997). Vägar genom texten – handbok i brukstextanalys. s. 224f 
35 Patel, R, Davidsson, B. (1994). Forskningsmetodikens grunder- att planera, genomföra och rapportera en 

undersökning. s. 26f 
36 op. cit. s. 27 
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väljs ut och sätts i samband till helheten. Denna kan t.ex. vara meningen, stycket, kapitlet eller 

hela verket. Delarna av texten tolkas således genom helheten och helheten tolkas i sin tur 

genom delarna.37  

 

Då jag ska läsa texterna i de olika läroböckerna kommer jag att tolka dem. Denna tolkning är 

min egen, d.v.s. den är individuell. Andra personer som skulle ha läst samma text som jag, 

kanske hade tolkat texten på ett annorlunda sätt. För att finna en tolkning vilken jag är nöjd 

med, är det nödvändigt att jag läser texten flera gånger, och växlar mellan del och helhet för 

att få en ökad förståelse av texten.  

 

I analysen av mitt källmaterial studerade jag de texter vilka behandlade Gustav III. Efter att ha 

läst hela texterna, valde jag sedan ut delar (citat) av dessa hela texter och placerade dem i mitt 

analyskapitel. Dessa citat analyserade jag sedermera efter Tom Wikmans teori om olika 

texttyper. Jag studerade huruvida dessa texter var en beskrivande, berättande eller en 

argumenterande form. Vid valet av dessa citat hade jag vissa riktlinjer. Textpartierna skulle 

antingen behandla Gustav III:s personlighet eller hans intressen, kungens politiska beslut, 

reformer eller hans förmåga att regera. Dessa kriterier valdes för att uppfylla uppsatsens syfte 

och frågeställningar.  

 

1.6 Material och avgränsningar 

Det källmaterial som föreliggande uppsats kommer att bygga på är svenska läroböcker 

tillhörande ämnet historia riktade till mellanstadiet. Undersökningen kommer att sträcka sig 

över en dryg hundraårsperiod, mellan åren 1902 – 2005. Denna tidsperiod är vald för att på så 

vis få en bred bild över hur historieframställningen av Gustav III har förändrats i skolans 

läroböcker.  

 

Läroböckerna som skall analyseras i studien är följande: 

 

• Lärobok i fäderneslandets historia samt grunddragen af Norges och Danmarks 

historia för skolans högre klasser. Av Odhner,1902 
 

• Sveriges historia för folkskolan. Av Grimberg, 1936 
 

                                                 
37 Ödman, P-J. (2007). Tolkning, förståelse, vetande – hermeneutik i teori och praktik. s. 81 
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• Lärobok i svensk och allmän historia för folkskolan. Av Bergström (omarbetad av 
Greiff), 1940 

 
• Historia – Del 1. Fjärde till sjätte skolåret. Av Palme, Lindell, 1956 
 
• Genom tiderna – lärobok i historia för grundskolan. Del 1: mellanstadiet. Av 

Kahnberg, Lindeberg, 1966 
 

• Historia 3. Grundboken. Av Högberg, Silvén-Garnert, Svedelid, 1984  
 

• Historia – från vikingarna till Gustav III, grundbok. Av Körner, 2005 
 
 

Ovanstående läroböcker är samtliga riktade till mellanstadieelever, eller till elever på 

folkskolan. Min egen uppfattning är att läroböcker riktade till mellanstadiet har en tendens att 

skriva på ett friare språk och brukar således presentera anekdoter, schabloner och myter, än 

vad det förekommer i läroböcker riktade till gymnasieelever. Denna tanke förklarar mitt val 

till att undersöka mellanstadieböcker då jag ansåg att det skulle vara mer spännande att 

undersöka mellanstadieböcker framför läroböcker riktade till gymnasiet.  

 

Två av de mest inflytelserika och betydelsefulla läroboksförfattarna under senare hälften av 

1800-talet och in på 1900-talet var Clas Theodor Odhner (1836-1904) och Carl Gustaf 

Grimberg (1875-1941). Odhners första lärobok utkom 1869, och den sista som bar hans namn 

som medförfattare utgavs 1964. Således levde hans sätt att framställa historia kvar i nästan 

100 år. Grimberg har betraktats som en av de mest prominenta berättarna genom sin förmåga 

att på ett levande sätt använda källmaterial. Grimberg har skrivit både avhandlingar och 

läroböcker.38  Hans första lärobok utkom 1907.39  

 

Tanken inför urvalet av läroböckerna var att erhålla en spridning mellan böckernas tryckår, 

för att därigenom få en tydlig inblick i historieskrivningens förändring. Ytterligare ett 

argument för urvalet av källmaterialet i denna studie är att varje lärobok är i huvudsak tryckta 

något år efter att en ny läroplan strukturerats. Förr benämndes folkskolans läroplan för 

normalplan. År 1900 utarbetades en sådan, vilken följdes av 1919 års undervisningsplan.40 

                                                 
38 Selander. (1988). s. 65  
39 op. cit. s. 60 
40 Lindmark, E. (2007). Läroplaner och andra styrdokument före 1970. s. 11f 
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Denna följdes i sin tur av 1955 års undervisningsplan.41 Grundskolan fick senare nya 

läroplaner 1962, 1969, 1980 och 1994.42 

 

En form av avgränsning kommer att göras i källmaterialet. Istället för att analysera den totala 

mängden information vilka de olika läroböckerna ger om Gustav III kommer fokus ligga på 

att undersöka vad och på vilka olika sätt respektive lärobok förmedlar om kungens 

personlighet och hans förmåga att regera. Studien avgränsar sig även genom att den fokuserar 

på att undersöka vad och på vilka olika sätt respektive lärobok presenterar kring kungens 

politik och hans diverse politiska beslut. Dessa avgränsningar har gjorts för att uppfylla 

studiens syfte och frågeställningar. Genom att studera läroböckernas texter genom en dryg 

hundraårsperiod kommer studien att försöka finna svar på huruvida historieskrivningen 

gällande Gustav III har förändrats genom de aktuella åren. 

 

1.7 Disposition 

Efter ovanstående inledningskapitel följer en redovisning och analys av framställningen av 

Gustav III i källmaterialet. Sedermera kompletterar en sammanfattning och diskussion detta 

resultat. I analysen presenteras de olika läroböckerna i den ordning de blivit tryckta.  

 

 

                                                 
41 op. cit. s. 28 
42 op. cit. s. 35 
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2. Framställningen av Gustav III i läroböcker 1902 - 2005 

2.1 Lärobok i fäderneslandets historia samt grunddragen af Norges och 

Danmarks historia för skolans högre klasser. (1902). 

Clas Theodor Odhner behandlar i denna lärobok ett omfattande kapitel på 23 sidor om Gustav 

III:s tid mellan åren 1771-92. Kapitlet har namnet ”Gustavianska tiden – Gustav III 1771-

1792”. Odhner skriver bl. a. om kungens ungdom, revolutionen 1772 och dess följder, 

kungens utrikes- och inrikespolitik, ryska kriget 1788, Anjalaförbundet, Förenings- och 

säkerhetsakten, Gustav III:s hållning till franska revolutionen samt kungens slut. Kapitlet ger 

således en omfattande presentation av Gustav III:s tid som regent i Sverige. 

 

Gustav III som person och regent 

Odhner ger läsaren en bild av Gustav III som barn under rubriken ”Gustav III:s ungdom”: 

 
Den unge prinsen ägde ovanliga snillegåfvor och inhämtade med stor 
lätthet allt, hvad man förstod att intressera honom för; särskildt roade 
honom historien och den sköna litteraturen, i synnerhet den franska. 
Han hade ett sinne mottagligt för alla intryck, en spelande 
inbillningskraft och en liftlig känsla för det stora och ädla men kanske 
ännu mer för det sköna och lysande.43 

 

Odhner målar upp en minst sagt positiv bild av Gustav III som ungdom. Kungen framställs 

som ovanligt begåvad med stora intressen för historia och litteratur. Språket är skrivet på ett 

målande och intresseväckande sätt, vilket gör att jag drar slutsatsen att denna text mycket väl 

kunnat platsa i en skönlitterär bok. Ovanstående text kan varken karakteriseras som 

beskrivande, berättande eller argumenterande, efter Wikmans teori om olika texttyper. 

Eftersom att språket i ovanstående text är livfullt och målande, går det inte att karakterisera 

texten som en saklig, auktoritativ beskrivning. Ovanstående text är inte heller en berättelse då 

den inte innehåller en tydlig intrig med en början, avhandling och slut. Slutligen är texten inte 

argumenterande då enbart en uppfattning rörande Gustav III framhålls. Således hamnar denna 

text mellan en beskrivande och en berättande texttyp.  

 

Författaren skriver vidare om Gustav III:s utseende och personlighet  längre in i kapitlet: 

 

Konung Gustav III hade ett behagligt yttre. Till växten var han 
medelstor och fint byggd, han hade ett vackert, ehuru något kvinnligt 

                                                 
43 Odhner, C.T. (1902).  Lärobok i fäderneslandets historia samt grunddragen af Norges och Danmarks historia 

för skolans högre klasser. s. 336 
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utseende, en hög panna, stora och blixtrande ögon. Han ägde en 
ovanlig förmåga att intaga människor genom ett älskvärdt och 
förbindligt väsen och har därför blifvit kallad ‘tjusarkonungen’.44  
 

I ovanstående citat ger Odhner en färgad beskrivning av hur konungen såg ut samt en 

förklaring till varför Gustav III kommit att kallas ”tjusarkonungen”. Odhners egna värderingar 

blir synliga i hans beskrivning av kungen, t.ex. genom ett ”behagligt yttre” och ”fint byggd”. 

Det enda negativa som författaren förtäljer om kungen är att han hade ett ”något kvinnligt 

utseende”. Textens form kan inte karakteriseras som beskrivande, då språket är målande och 

fängslande samt att författarens egna värderingar är klart synliga i texten. Det livfulla språket 

gör att Odhner förmedlar texten på ett intresseväckande sätt. Textens form hamnar mellan en 

beskrivande och en berättande texttyp. Texten är strukturerad och det är således lätt för läsaren 

att följa med i denna. Författaren binder ihop texten på slutet genom att kalla kungen för 

”tjusarkonungen”.  

 

I slutet av kapitlet om Gustav III beskriver Odhner kungens tid som regent under rubriken 

”Gustaf III:s slut”. Här talar han varmt om kungen och menar att svenska folket står i 

tacksamhetsskuld till honom för att han gjort en lysande insats för fosterlandet: 

 
Ett så sorgligt slut fick Gustav III:s lysande, skiftesrika regering. Få 
människor hafva blifvit så olika bedömda som denne konung, så 
afgudade af sina vänner och så nedsvärtade af sina fiender. Af svenska 
folket förtjänar han mer pris än tadel: till honom står fäderneslandet 
för sin nationella själfständighet och andliga odling i en outplånlig 
tacksamhetsskuld.(---)Hans karaktär var en förunderlig 
sammansmältning af skiftande egenskaper: ett öfverlägset snille, ett 
mildt och högsint skaplynne, en lågande kärlek till fosterlandet,(…).45 
 

Ovanstående text är synligt färgad av författarens egna åsikter om kungen. Texten innehåller 

övertygande argument för att övertyga läsaren om kungens godhet, t.ex. ”Gustav III:s lysande, 

skiftesrika regering” och ”till honom står fäderneslandet” (…) ”i en outplånlig 

tacksamhetsskuld”. Författaren presenterar sin bild av kungen som sanning. Odhner ger inte 

läsaren en chans att ifrågasätta Gustav III:s regering, då endast lovord om kungen presenteras. 

Textens modell hamnar mellan en beskrivande och en berättande form. Eftersom att texten är 

tydligt färgad av författarens egna värderingar samt innehar ett målande språk, utmärks denna 

inte av en beskrivande form. I ovanstående text återges ingen kronologisk intrig, vilket 

resulterar i att texten inte faller inom ramen för en berättande texttyp.   
                                                 
44 op. cit. s. 340f 
45 op. cit. s. 356f 
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Gustav III:s politik och politiska beslut 

Under stycket ”Revolutionen 1772” skriver Odhner: 

 
Den 19 augusti på förmiddagen red konungen först till arsenalsgården 
(…) därpå återvände han gående till slottet, åtföljd af vaktparaden och 
en stor skara officerare. Vid framkomsten samlade han officerarne och 
underofficerarne omkring sig i högvaktens sal och höll till dem ett 
kraftigt, bevekande tal, som slutade med de orden: ”Viljen I följa mig, 
såsom edra förfäder följde Gustaf Vasa och Gustaf Adolf, så vill jag 
våga mitt lif för eder och fäderneslandets räddning”. De flesta af de 
närvarande lofvade sitt bistånd och svuro ny trohetsed, så gjorde äfven 
soldaterna på borggården; därpå stängdes slottsportarna, och det å 
slottet församlade rådet arresterades. Därefter begåfvo sig Gustav III 
och hans följe till häst ut i staden, de buro hvita bindlar om armen 
såsom igenkänningstecken för konungens vänner.46 
 

Ovanstående citat utgör en skildring av hur Gustav III handlade den 19 augusti 1772. Texten 

är av narrativ form, d.v.s. den har formen av en berättelse som återger en historia om kungens 

dag, där det historiska skeendet berättas kronologiskt. Först begav sig kungen till 

arsenalsgården, sedan talade han till sina officerare och slutligen red kungen ut i staden. 

Berättelsen har således en början, en avhandling och ett slut, vilket ger texten en logisk ram. 

Läsarna kan identifiera sig med huvudpersonen Gustav III i berättelsen, vilket ofta väcker 

intresse och läslust. I sitt återberättande av några av Gustav III: politiska beslut skildrar 

Odhner i två olika texter: 

 
Inre reformer. Den tid, i hvilken Gustav III lefde, var en orolig tid, 
full af nya idéer och sträfvanden. Upplysning var dess lösen, och den 
kallas därför upplysningstiden.(---)Äfven Gustaf III var intagen af 
dessa tidens idéer, äfven han ville gälla för en ”filosof på tronen” och 
ifrade varmt för upplysning och reformer. En af Gustafs första åtgärder 
var förbud mot användning av tortyr. (---) Den fria yttranderätten i 
skrift bekräftades genom en ny tryckfrihetsförordning.

47 
 

Riksdagen 1789. Förenings- och säkerhetsakten. På den riksdag, 
som sammanträde i början af år 1789, ville konungen dels förmå 
ständerna att öfvertaga riksskulden, dels skaffa sig ökad makt, för att 
kunna kväsa inre och yttre fiender.(---)Nu erbjöd konungen de ofrälse 
stånden nya förmåner och privilegier samt äskade af dem ett utskott, 
med hvilket han kunde öfverlägga därom. Inför detta utskott uppläste 
han ett tillägg till regeringsformen, benämndt förenings- och 

säkerhetsakten, hvarigenom konungen skulle blifva nästan enväldig.48 
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Ovanstående texter innehåller information vilken konstrueras som absolut kunskap. Dock 

innehåller inte texten auktoritativt uppradade fakta, utan språket är målande och Odhner 

skriver på ett sätt som väcker intresse hos läsaren. Detta gör att texterna inte kan 

karakteriseras som beskrivande. Texterna hamnar i typen mellan beskrivande och berättande 

texter. 

 

Sammanfattning  

Odhners omfattande kapitel om kungen är tydligt färgad av författarens egna värderingar. 

Gustav III framställs som en intelligent, älskvärd och ”attraktiv” kung, som hade en stor 

kärlek till Sverige. Odhner menar att svenska folket borde hylla kungen istället för att ge 

honom negativ kritik eftersom att han gjorde nytta för Sverige. Författaren framhåller kungens 

intresse för den franska kulturen, vilket kom att spegla hans regering. Odhner presenterar 

Gustav III:s regering som lysande och skiftesrik. Odhners språk genom kapitlet är målande 

och livfullt, vilket hjälper till att hålla läsarens intresse för texten uppe. Kapitlet som helhet 

präglas av textformer som varken kan karakteriseras som beskrivningar eller narrationer, utan 

dessa texter hamnar mellan dessa två typer. Dock förekommer även den narrativa 

framställningsformen i kapitlet, men i mindre utsträckning. 

 

2.2 Sveriges historia för folkskolan. (1936). 

Carl Grimberg, precis som Odhner, har ett omfattande kapitel på 15 sidor rörande Gustav III i 

sin lärobok. Kapitlet är döpt till ”Gustav III (1771-1792)” där Grimberg bl. a. skriver om 

statsvälvningen 1772, inrikes- och utrikespolitik, hovlivet, ryska kriget 1788 och kungens 

död. Detta kapitel ger läsaren en helhetsbild över Gustav III:s tid vid makten. 

 

Gustav III som person och regent 

Grimberg förklarar för läsaren vad som utmärkte Gustav III i följande citat: 
 

Hovlivet. 
Gustav III älskade det franska hovlivet med dess lysande prakt och 
ståt, och liksom de flesta furstar på den tiden tog han det till förebild. 
Han njöt av att se omkring sig, vad landet hade ypperst av snille och 
skönhet. Och själv spelade han första rollen i detta lysande skådespel. 
”Tjusarkonungen” hänförde alla genom sin älskvärdhet, sitt fina sätt, 
sina snillrika samtal och kvicka infall.49 
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Precis som Odhner använder Grimberg benämningen ”Tjusarkonungen” i sin presentation av 

kungen. Grimberg lyfter fram kungen som en beundrad människa och en som älskade den 

franska kulturen. Denna framställning av kungen är uttrycksfull och livfull, vilket gör att 

texten inte kan karakteriseras som sakligt beskrivande. Texten återger inte en berättande 

historia då den inte förmedlar någon intrig. Således hamnar texten mellan den beskrivande 

och berättande texttypen. Ovanstående text har en tydlig struktur och följer således en röd 

tråd. Textens får ett logiskt slut då författaren benämner Gustav III som ”Tjusarkonungen”.  

 

Grimberg förtäljer i sin lärobok en utförlig berättelse, under rubriken ”Sista akten”, om vad 

som hände den 16 mars 1792, dagen då Gustav III blev mördad. Slutet av denna berättelse, 

vilket följande citat utgör, presenteras kungen som en stor och ädel konung som fortfarande 

på sin dödsbädd tjänade Sverige: 

 
De svåra och långvariga plågorna fördrog Gustav utan klagan. Han var 
mild och förlåtande, han arbetade in i det sista på att ordna för 
Sveriges framtid: Gustav var stor i sina sista stunder. Mordgärningen 
väckte fasa även hos de flesta av hans motståndare. De förnämsta 
oppositionsmännen uppvaktade den döende fursten och betygade sin 
sorg och avsky över mordgärningen. Känslan av att vara försonad med 
hela sitt folk spred ett skimmer av lycka över Gustavs sista stunder.50 

 

Texten är en uttrycksfull och en medryckande skildring av kungens sista dagar i livet. Texten 

är kronologiskt berättad, dock behandlar texten enbart Gustav III:s sista stunder. Texten är 

färgad av författarens egna värderingar, t.ex. då denne skriver att ”Gustav var stor i sina sista 

stunder” samt att ”han var mild och förlåtande”.  

 

Gustav III:s politik och politiska beslut 

Grimberg återger vad som hände den 19 augusti 1772 då Gustav III gjorde en statskupp. 

Därefter berättar Grimberg vad som hände ute i staden efter att kungen tagit makten i sina 

händer: 

 
Händelserna ute i staden. När slottsportarna slås upp, synes kung 
Gustav till häst med dragen värja och åtföljd av vaktparaden. Förtjusta 
folkskaror trängas kring honom, när han rider fram genom sin 
huvudstad för att taga trohetsed av trupper och myndigheter. Överallt 
hälsas han med leverop. Från fartygens master och tågverk vifta 
matroserna med sina mössor och hurra. Gustav har knutit en vit bindel 
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om armen till igenkänningstecken för sina vänner. I ett nu bäres den 
vita bindeln av alla stockholmare. Överallt, där konungens kungörelser 
uppläsas, höras bifallsrop. Man jublar vid underrättelsen, att han vill 
frälsa riket från partiväsendet. Det är icke blott en statsvälvning – det 
är en fosterländsk högtid.51 
 

I ovanstående citat får man som läsare följa med kungens väg från slottet ut i staden. Man får 

således följa med kungen på stadens gator och får ta del av denna glädjes dag, som Grimberg 

presenterar den. Denna kronologiska berättelse har en tydlig intrig och återger en av Gustav 

III:s största dagar. Läsarna kan känna empati och identifiera sig med kungen. Grimberg vill 

att läsarna ska minnas denna dag som en fosterländsk högtid. Grimberg berättar målande och 

medryckande om kungens väg genom staden. Grimbergs berättelse om statskuppen fortsätter 

med följande citat:  

 
På rikssalen. Två dagar därefter samlades ständerna på rikssalen. 
Först höll konungen ett ljungande strafftal, för att de missbrukat sin 
makt, så att ”riket nu stod på branten av sitt fall”. Därefter lät han 
uppläsa ett förslag till en ny regeringsform, som skulle göra 
konungamakten stark igen. Han försäkrade, att det blott var 
självsvåldet men ej friheten han ville avskaffa. Den nya lagen blev 
enhälligt antagen av ständerna. Meningen med 1772 års 
regeringsform var, att varken konungen eller riksdagen skulle ensam 
bestämma allting. I stället fördelades makten jämnt mellan konung och 
riksdag. Konungen skulle styra riket men riksdagen bestämma 
skatterna. Bägges samtycke fordrades för att stifta lag och börja 
anfallskrig.

52
  

 
Ovanstående text är uppdelad i två texttyper, dels en berättande form samt en beskrivande 

form. Texten börjar som en berättelse, där läsaren får följa med kungen in i rikssalen där han 

höll tal för sina undersåtar. Denna del av texten är kronologiskt ordnad, där läsaren får veta 

vad som inträffade efter vad, och innehåller således en logisk ramning. Texten övergår i en 

beskrivning då Grimberg förklarar ”vad meningen med 1772 års riksdag var”. Slutet av 

texten utgör således en beskrivning av hur makten i landet fördelades mellan kung och 

riksdag. Även Grimberg talar precis som Odhner om den religionsfrihet och avskaffandet av 

tortyr som Gustav III införde under sin regeringsperiod under rubriken ”Gustav III:s lyckliga 

tid”: 

 
Vårt näringsliv hade även nytta därav, att utlänningar av annan tro nu 
fingo religionsfrihet i Sverige. Därigenom lockades förmögna och 
driftiga utlänningar hit. De grundade fabriker och satte liv i vår handel 
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med främmande länder, så att svenska varor fingo bättre avsättning. En 
annan välgörande reform genomförde Gustav, då han förbjöd tortyr. 
Därmed menas pinliga förhör, som domare använde för att frampressa 
bekännelser av anklagade personer. Följden hade mången gång blivit, 
att en anklagad tog på sig brott, som han var fullkomligt oskyldig till, 
bara för att slippa plågas.53 

 

Ovanstående text är av en beskrivande form, där språket är mestadels sakligt. Texten 

innehåller ren faktaförmedling. Grimberg redogör för konsekvenserna av religionsfrihetens 

införande i Sverige, vilken är väldigt förenklad och kortfattad. Därefter förklarar författaren 

vad som menades med tortyr. Texten är strukturerat skriven då den enbart behandlar vilka 

reformer som kungen genomförde vilket ger texten en logisk ram. 

 

Sammanfattning  

Grimbergs kapitel om Gustav III presenterar sammanfattningsvis en positiv bild av kungen, 

vilken är färgad av författarens egna värderingar. Precis som Odhner benämner Grimberg 

Gustav III som ”tjusarkonungen”. Författaren framställer kungen som en inspiratör av det 

franska hovlivet. Grimberg menar att Gustav III:s maktövertagande i augusti 1772 

kännetecknades av en fosterländsk högtid och kungen hyllades av folket. Författarens språk 

genom kapitlet är uttrycksfullt och förmedlar sammanfattningsvis Gustav III som en stor och 

ädel kung. Grimberg använder sig främst av en beskrivande historia i sin framställning av 

kungen, dock förekommer det på ställen i kapitlet då Grimberg kompletterar denna 

beskrivande historia med en berättande.  

    

2.3 Lärobok i svensk och allmän historia för folkskolan. (1940).  

Ola Bergström har skrivit denna lärobok, dock är den omarbetad av Mauritz Greiff. I boken 

finns ett kapitel med rubriken ”Gustavianska tiden 1772-1809” vilket behandlar Gustav III 

samt Gustav IV Adolf. Delen vilken berör Gustav III är sex sidor lång. Bergström-Greiff talar 

bl.a. om statsvälvningen 1772, Gustavs reformer, de olika samhällsklasserna, kriget med 

Ryssland samt kungens död. Läsaren får med tanke på de blott sex sidorna, en kortfattad 

återberättelse om Gustav III:s tid vid makten. 
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Gustav III som person och regent 

Bergström-Greiff talar om Gustav III:s intressen och saker han beundrade, vilket ger uttryck 

för hans personlighet. I slutet av kapitlet skriver författarna:  

 
Kvickhet, skämt och fina seder. 
Gustav III beundrade i hög grad de franska sederna, och hans böjelse 
att efterlikna fransmännen spred sig snart bland de högre 
samhällsklasserna. Man sökte i klädsel, tal och umgängessätt vara så 
fransk som möjligt. Sederna blevo härigenom förfinade men också 
mera slappa. Man värderade skönhet och kvickhet mera än dygd och 
allvar.54 

 
I ovanstående citat talar Bergström-Greiff om man, och ger därmed en allmän bild av de 

högre samhällsklassernas influens av den franska kulturen. Dock påpekar författarna att 

Gustav III beundrade de franska sederna och försökte således att efterlikna fransmännen. 

Bergström-Greiff skriver vidare att: 

 
Konst och teater. 
Gustav älskade konst och teater. Med skalder och konstnärer umgicks 
han gärna och understödde dem på många sätt.55 

 

De två ovanstående citaten hamnar i kategorin mellan beskrivande och berättande texter. 

Ovanstående citat karakteriseras av faktaförmedling, där författarna konstaterar dessa fakta 

som absolut sanning, då inga andra ”teorier” nämns i texten. Eftersom att språket i texterna är 

tämligen målande och förenklat utesluter det alltså en beskrivande textform och hamnar 

således mellan beskrivande och berättande texttyper.  

 

Gustav III:s politik och politiska beslut 

Bergström-Greiff skildrar kortfattat den politiska situationen i Sverige med följande text: 

 
Mellan konungen och folket rådde i flera år ett gott förhållande. 
Gustav genomförde många nyttiga åtgärder. Lagbokens alltför stränga 
straff mildrades. Dödsstraffet för trolldom upphörde. Bruket att av 
anklagade personer pressa fram bekännelse genom att låta dem 
undergå tortyr (d.v.s. pina dem på allehanda vis blev avskaffat. Judar 
och andra främlingar, som flyttat in i landet, fingo hålla gudstjänst och 
utöva sin religion. Åt handel och näringar lämnades större frihet. 
Sålunda fingo bönderna rätt att sälja sin spannmål och sina kreatur, var 
och till vem de ville, en bestämmelse, som blev till stor nytta för 
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jordbruket. Tryckfrihet rådde. Penningvärdet ordnades. Genom ett 
utländskt lån kunde riksbanken inlösa de sedan flera år tillbaka nästan 
värdelösa sedlarna, och silvermynt blevo vanliga. Försvaret stärktes.56 

 

I ovanstående text har Bergström-Greiff försökt att sammanfatta den politiska situationen 

under Gustav III:s tid i ett kort stycke. Texten är beskrivande där författarna ger en relativt 

saklig framställning av det svenska samhället. Meningarna är mestadels korta och dessa 

förmedlar ren fakta; t.ex. ”Dödsstraffet för trolldom upphörde”, ”Tryckfrihet rådde”, 

Penningvärdet ordnades” samt ”Försvaret stärktes”. Dessa korta meningar kan ge uttryck 

för memorering. Texten är även opersonlig och utan tidsindelning. Informationen i texten 

presenteras som absolut kunskap och sanning. Bergström-Greiff fortsätter att beskriva det 

svenska samhällets situation i följande text: 

 
Då ett tiotal år förgått, voro alla samhällsklasser missnöjda. 
Bönderna voro särskilt missbelåtna, emedan de förbjudits att bränna 
brännvin. För att minska superiet och få inkomst av 
brännvinstillverkningen hade kungen påbjudit, att kronan ensam skulle 
tillverka brännvin. Bönderna fingo därigenom dyrt betala denna vara, 
som de förut fått fritt framställa hemma. Anordningen bidrog också till 
att öka superiet istället för att minska det.(---) Adeln kunde icke 
förlåta, att Gustav berövat den dess makt, och den fruktade, att han 
skulle göra sig enväldig. Alla samhällsklasser voro dessutom 
missnöjda, emedan konungen slösade bort statens medel på fester och 
lustbarheter, företog dyrbara utländska resor, upphörde dyra lustslott 
o.s.v.57 

 

I citatet ovan framställer Bergström-Greiff det svenska samhället dystert där alla 

samhällsklasser var missnöjda. Författarna ger även förklaringar till varför grupperna är 

missnöjda med de styrande. Bergström-Greiff menar att den enda som hade det riktigt bra 

ställt var Gustav III, som ”slösade bort statens medel på fester och lustbarheter” samt 

”företog dyrbara utländska resor”. Textens form är beskrivande på grund av det sakliga 

språket, där informationen framställs som absolut sanning och texten öppnar således inte för 

någon annan tolkning. Ovanstående text är influerad av författarnas egna värderingar. 

 

Sammanfattning  

Framställningen av Gustav III är kortfattad och översiktlig. Den positiva bild som både 

Odhner och Grimberg givit av kungen, tonas ner av Bergström-Greiff. Här ges en något mer 
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neutral bild av Gustav III. Kungens inrikespolitik (reformerna) beskrivs kortfattat och relativt 

sakligt. Det svenska samhället beskrivs som dystert där den enda som var utan riktiga 

bekymmer var kungen. Gustav III:s rika vardag ställs mot samhällsklassernas missnöje, vilket 

ger en negativ bild av kungen. I kapitlet som helhet använder författarna sig av en 

beskrivande historia i sin framställning av kungen. Dock förekommer det texter i kapitlet 

vilka hamnar i kategorin mellan beskrivande och berättande texter. 

 

2.4 Historia. Fjärde till sjätte skolåret. (1956). 

Sven Ulric Palme och Birger Lindell har i sin lärobok ett kapitel på tio sidor med rubriken 

”Det gustavianska enväldet”. Författarna skriver om bland annat statskuppen 1772, kungens 

reformer, kriget mot Ryssland, konst och litteratur under den tiden och avslutar med att 

berätta att kungen blev mördad genom en adlig sammansvärjning. Läsaren får således en 

översiktlig bild över Gustav III:s regeringstid. 

 

Gustav III som person och regent 

Palme och Lindell har döpt sitt kapitel handlande om Gustav III till ”Det gustavianska 

enväldet”. Kapitlet börjar med att beskriva kungens personlighet: 

 
Gustav III – en märklig personlighet. (---) Maktlystnad var ett 
viktigt drag hos Gustav III. Dessutom var han fåfäng. Han ville ha ett 
glänsande hov efter franskt mönster och älskade baletter, teater och 
maskerader. Vid sitt hov ville han bli uppvaktad av fina adelsmän, så 
det passade bra att han 1772 tog makten i samarbete med adeln mot de 
ofrälse. Utom maktlystnaden och fåfängan behärskades han av lust att 
vinna ära och få stort rykte inför eftervärlden. Gustav II Adolf var hans 
ideal. Han ville helst göra stora erövringar, precis som Gustav II Adolf 
gjort. För att tillfredställa sin maktlystnad, sin fåfänga och sin 
äregirighet var han hänsynslös. Han tvekade varken för list, våld, eller 
lögner. Ibland var han energiskt verksam för sina mål. Ibland tröttnade 
han och kastade om till annat. Denna obeständighet var farlig för 
statens verksamhet.58  

 

I ovanstående citat beskriver författarna Gustav III som en märklig kung. Han var både 

”maktlysten” och ”fåfäng”. Författarna ifrågasätter kungens förmåga att regera då han var 

väldigt ombytlig och kunde ofta ändra sin politiska inställning, och var därför ”farlig för 

statens verksamhet”. Ovanstående beskrivning av kungen är synligt färgad av författarnas 

värderingar, trots detta framställs kunskapen som sann och behövs således inte ifrågasättas. 
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Texten bidrar till ett ytinriktat lärande, då texten karaktäriseras av memorering av fakta.59 

Texten ger ingen djupare förståelse av Gustav III:s personlighet. I nedanstående citat, vilket 

faller inom samma stycke som ovanstående citat, förklarar författarna att kungen hade en viss 

styrka, men avslutar stycket med att tydliggöra för läsarna att Gustav III inte var en god 

regent: 

 
Sin styrka hade Gustav i förmågan att handlat snabbt i ögonblick då 
allt stod på spel. Hans statskupp 1772 genomfördes snabbt och utan 
mycken planläggning. I sådana ögonblick hade han nytta av sin 
personliga tjuskraft. Han lockade folk med sig, därför att han var så 
avväpnande ivrig. En sådan man kunde inte gärna var en god regent, 
även om han fått en god uppfostran. Många anade redan från början att 
det skulle gå illa.60 
 

I ovanstående text förklarar Palme och Lindell att Gustav III var en god talare som hade 

förmågan att övertyga och locka folk till att dela hans åsikter och vilja. Denna beskrivande 

text förklarar för läsaren att kungen var slug och retorisk. Även denna del av texten är synligt 

färgad av författarnas egna värderingar. Detta blir t.ex. tydligt då författarna påpekar att 

Gustav III ”inte gärna var en god regent, även om han fått en god uppfostran”.  

 

Gustav III:s politik och politiska beslut 

Även Palme och Lindell berättar om Gustav III:s reformer som han genomförde i det svenska 

samhället i nedanstående citat: 

 
Den upplyste monarken. 
Gustav III ville gärna uppträda som en filosof på tronen, och han 
berömde sig vara tolerant och upplyst. I verkligheten var det ganska 
litet som han gjorde för att skapa mera frihet i samhället. En del 
reformer, som hade påbörjats redan på frihetstiden fortsatte nu. Bland 
annat avskaffades tortyren, och en del straff mildrades. Dödsstraffet 
för vissa förbrytelser avskaffades. Man får dock komma ihåg att detta 
var inte mera än vad som skett tidigare i flera andra länder. Det var 
reformer som alla krävde. Fredrik den store i Preussen hade genomfört 
en tolerant lagstiftning om religionsfrihet. Nu utfärdade också Gustav 
en sådan stadga. Det var ett stort framsteg i det att den tillät att andra 
religioner än den lutherska utövades i Sverige. Därigenom fick judiska 
köpmän möjlighet att slå sig ned i Sverige.61 
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I ovanstående text presenteras några av de reformer som kungen införde i Sverige. Palme och 

Lindell vill dock inte ge Gustav III all beröm för detta, då de påpekar att dessa reformer redan 

var installerade i flera andra länder sedan tidigare. Författarna menar att den upplyste kungen 

hade blivit inspirerad av dessa och valt att anamma dem i sitt rike. Samtidigt skriver 

författarna att detta var även reformer vilka medborgarna krävde att få. Textens form är 

beskrivande då den innehåller ren faktaförmedling. Informationen presenteras på ett 

auktoritativt sätt, då den inte öppnar för någon annan tolkning. Texten har dessutom inte 

samma naturliga och enhetliga struktur, med en början, en avhandling och ett slut, som en 

berättande text har. Även i denna text är författarnas egna värderingar tydligt synliga. 

Exempel på detta är i början av texten då författarna skriver ”Gustav III ville gärna uppträda 

som en filosof på tronen”.  

 

Palme och Lindell har ett stycke som heter ”Krig med Ryssland leder till revolution” där de 

beskriver kortfattat om Sveriges anfall på Ryssland. I slutet av stycket förklarar författarna 

vad som ledde fram till revolutionen: 

 
Gustav var nära att ge upp hoppet och fly utomlands, men i stället 
återvände han till Sverige och sammankallade riksdagen. Genom hot 
och övertalning kunde han förmå riksdagen att bevilja pengar för att 
fortsätta kriget och dessutom att ytterligare utsträcka kungens makt. 
För att nå detta resultat måste Gustav oskadliggöra de ledande 
oppositionsmännen bland adeln genom att häkta dem. Dessutom fick 
han ge de ofrälse det som dessa hade önskat få före statskuppen 1772 
men den gången blev bedragna på, nämligen att adelns privilegier till 
stor del avskaffades. Efter detta kunde kriget fortsätta och avslutas 
utan förluster i landområden. Men statsfinanserna hade blivit alldeles 
förstörda.62 

 

I ovanstående text ger författarna en beskrivning på hur Gustav III agerade för att kunna 

expandera sin makt. Texten är av en beskrivande form, där författarna förmedlar ren fakta. 

Den första delen av texten är kronologiskt strukturerad; Gustav III återvände till Sverige, 

därefter sammankallade han riksdagen där han lyckades övertala denna att bevilja mer pengar 

så att kriget kunde fortgå. Den andra delen av texten ger en förklaring till hur Gustav III 

handlade för att skaffa sig mer makt. I slutet av texten gör en återknytning till kriget, 

nämligen att det kunde fortsätta och avslutas utan landförluster. På så sätt binds texten ihop. 

Texten bidrar till ett ytinriktat lärande då den inte ger någon fördjupad förklaring till krigets 
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slut. Texten är således kort och förenklad, där meningen är att läsarna inte ska fastna på 

detaljer utan endast få kunskap om de stora viktiga processerna.   

  

Sammanfattning  

Palme och Lindell ger sammanfattningsvis en annorlunda bild av Gustav III än tidigare 

författare, då de tydligt uttrycker kungens ”dåliga sidor”. Gustav III framställs som 

maktlysten, fåfäng och äregirig. Dessutom presenteras kungen vara hänsynslös då han aldrig 

tvekade att använda sig av list, våld eller lögner. Författarna menar att Gustav III var en 

opålitlig regent då han ofta ändrade sina politiska mål. Kapitlet som helhet kännetecknas av 

beskrivande texttyper, vilka ofta är tydligt färgade av författarnas egna värderingar. 

 
2.5 Genom tiderna – lärobok i historia för grundskolan. Del 1: mellanstadiet. 

(1966). 

Alf Kahnberg och Gösta Lindeberg har ett kapitel rörande Gustav III som de har döpt till 

”Från Gustav III:s tid 1771-1792”. Kapitlet är på åtta sidor och behandlar bl. a. frihetstidens 

slut, statsvälvningen 1772, Gustav III:s reformer, Gustav III:s hov samt mordet på kungen. 

Läsaren får såldes en god översikt över Gustav III:s tid som regent. 

 

Gustav III som person och regent 

Kahnberg och Lindeberg beskriver Gustav III som en upplyst kung i nedanstående citat: 

 
En upplyst konung. 
Gustav III var i många avseenden lika mycket fransman som svensk. 
Han talade gärna franska och läste ofta franska böcker. Bl.a. hade han 
studerat de s.k. upplysta författarnas skrifter.63 

 

Ovanstående text är av en beskrivande form där författarna vill påvisa för läsarna att Gustav 

III var en upplyst konung, inspirerad av den franska kulturen. Författarna presenterar denna 

information som sanning, och de uppmanar inte eleverna till att ifrågasätta den. Texten 

innehåller därmed ren faktaförmedling. Författarna beskriver Gustav III:s intressen i följande 

text med rubriken ”Vid Gustav III:s hov”: 

 

Konungen var mycket svag för glans och ståt och tyckte om att roa sig. 
Det var ofta fester på Kungliga slottet i Stockholm eller ute på 
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Drottningholm och Haga. Baler, maskerader och teaterföreställningar 
upptog mycket av hans tid.(---)Gustav var mer intresserad för litteratur 
än någon svensk konung före honom. Han gav flera författare 
understöd, så att de kunde ägna sig åt sin diktarverksamhet utan 
bekymmer för levebrödet. Svenska akademien grundades av honom 
(1786).64 

 

I ovanstående text ger författarna läsarna en bild av Gustav III:s sociala liv och intressen. Även 

denna presentation är av ett övertygande slag där läsarna inte uppmanas till att ifrågasätta 

informationen. Således framställs texten som absolut sanning. Texten är av en beskrivande 

form utan någon kronologisk ordning eller tidsindelning. I textens inledning blir Kahnberg och 

Lindebergs egna värderingar tydliga, då de skriver att ”Konungen var mycket svag för glans 

och ståt”.  

 

Gustav III:s politik och politiska beslut 

Författarna presenterar några av de viktiga politiska beslut som Gustav III tog under sin tid vid 

makten. Bland annat skriver Kahnberg och Lindeberg om att kungen avskaffade tortyren: 

 
Tortyren avskaffas. 
”Är det klokt och förnuftigt, att en anklagad skall kunna pinas och 
plågas, till dess han erkänner sig skyldig till ett brott, som han kanske 
är alldeles oskyldig till?” undrade de upplysta statsmännen. Gustav 
besvarade den frågan genom att förbjuda användandet av tortyr. Han 
mildrade dessutom en del av de hårda straffen. Före hans tid hette det 
t.ex. i lagen om en person, som blivit dömd för stöld tre gånger: ”Stjäl 
han fjärde gången, varde hängd”.65  

 

Ovanstående text har en intresseväckande början då den inleds med en fiktiv fråga ställd av 

några statsmän. Början av texten utgör även en förklaring till varför Gustav III förbjöd 

användandet av tortyr. Detta följs av en presentation av andra straff som kungen mildrade. 

Början av texten kännetecknas på grund av den inledande frågan av en berättelse, som sedan 

övergår till en beskrivning. Denna text utgör således ett exempel på en berättande text vilken 

övergår i en beskrivande form, vilket är ganska vanligt förekommande i läroböcker i 

allmänhet.66  

 

Författarna nämner i följande citat den religionsfrihet som Gustav III införde:  
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Början till religionsfrihet. 
Oförnuftigt verkade det också för många, att man inte fick ha vilken 
religion man själv ville. Den som hade en annan tro än den lutherska 
kunde bli förföljd och straffad. Gustav III tillät utländska katoliker och 
andra främmande trosbekännare att bygga kyrkor och hålla 
gudstjänster, och judarna fick tillåtelse att bo i några större städer. Han 
tänkte då också på att det kunde vara nyttigt för landet, om man gjorde 
det lättare för rika köpmän och duktiga hantverkare att slå sig ner i 
Sverige.67 

 

I ovanstående citat ges en presentation kring den religionsfrihet vilken Gustav III införde i 

landet. I början av texten ges en förenklad förklaring till varför kungen införde religionsfrihet 

och följs av en kortfattad förklaring av vad denna nya reform innebar för ”främmande 

trosbekännare”. Dessa förenklade förklaringar bidrar till ett ytinriktat lärande. Texten 

förmedlar således en förklaring till reformens orsak och verkan, vilket ger texten en klar 

struktur. Författarna har valt att presentera informationen genom ett förenklat språk vilket 

behåller läsarens intresse för texten. Dock karakteriseras texten av en beskrivande form då 

den förenklat men sakligt förmedlar kunskapen.  

 

Kahnberg och Lindeberg skriver även i sitt kapitel rörande Gustav III om hur den nya 

statsvälvningen 1789 gick till: 

 
En ny statsvälvning. 
Den 17 februari 1789 var riksdagsmännen på konungens befallning 
samlade i rikssalen på Stockholms slott. Det rådde allmän spänning 
och oror bland dem, särskilt bland de många adelsmännen. Det hade 
ryktats, att konungen tröttnat på adelsmännens ständiga opposition och 
på deras försök att begränsa hans makt. Sammanträdet blev också 
mycket ovanligt. Gustav höll ett skarpt tal till adelsmännen och 
befallde dem sedan att lämna salen. ”Att se en konung med bara 
ofrälse män framför sig var något nytt och ovanligt, men det var ingen 
obehaglig syn”, skrev en medlem av prästeståndet i sin dagbok. Därpå 
lät kungen häkta några av adelns ledare, varefter de ofrälse stånden 
trots adelns nej antog en lång rad ändringar i regeringsformen. 
Konungen blev nästan enväldig, och riksrådet, som funnits i 500 år, 
avskaffades.68 

 

Ovanstående text är skriven i en berättande form med en kronologisk ordning. Läsaren får 

först reda på vad som hände i rikssalen på Stockholms slott och sedan vad kungen gjorde 

därefter, nämligen att ”häkta några av adelns ledare”. Texten avrundas med att avslöja för 
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läsaren att Gustav III ”blev nästan enväldig, och riksrådet, som funnits i 500 år, avskaffades”, 

vilket gör att texten får en logisk ram och binds ihop. Således återger texten en intrig vilken 

har en början, en avhandling och ett slut. Författarna skriver i slutet av sitt kapitel rörande 

kungen vad som hände på operamaskeraden 1792: 

 
Skottet på operamaskeraden. 
På kvällen den sextonde mars 1792 var det maskeradbal i 
operabyggnaden vid Gustav Adolfs torg. I den stora teatersalongen 
spelade en orkester dansmelodier. De flesta gästerna var utklädda och 
bar mask för ansiktet. Vid tolvtiden kunde man se en elegant kavaljer 
med vit mask och insvept i en svart mantel promenera omkring arm i 
arm med en annan herre. Plötsligt omringades de av några män i vida 
kappor och med svarta masker. Ett dovt skott hördes, mannen med den 
vita masken ryckte till, vacklade och måste stödja sig på sin 
följeslagare. Denne ropade: ”Någon har skjutit på konungen! Stäng 
dörrarna och låt ingen slippa ut!” Medan den svårt sårade konungen 
fördes upp till slottet, antecknade polismästaren alla de närvarandes 
namn, innan de fick gå hem. På morgonen blev gärningsmannen 
arresterad. En vapensmed hade känt igen mordpistolen, som man hittat 
på golvet i salongen. Den skyldige var en adelsman vid namn 
Anckarström.69  

 

Även ovanstående text är skriven i en berättande form. Texten återger en historia om vad som 

hände kvällen då Gustav III blev mördad. Texten behandlar således en enskild historisk 

berättelse. Texten har en början, en avhandling samt ett slut, och är såldes kronologiskt 

berättad. Huvudpersonen är Gustav III, vilken läsaren kan identifiera sig med. Berättelsen 

innehåller överraskningsmoment vilket väcker spänning och håller läsarens intresse vid liv. 

Ett överraskningsmoment i texten är då författarna skriver att ”plötsligt omringades de av 

några män i vida kappor och med svarta masker”. Sagan får sitt slut genom att författarna 

berättar vem det var som mördade kungen, vilket ramar in texten. 

 

Sammanfattning  

Kahnberg och Lindeberg framställer Gustav III som en upplyst konung som var svag för glans 

och ståt, och som i många avseenden var lika mycket fransman som svensk. Kapitlet som 

helhet kännetecknas mestadels av beskrivande texter, dock förekommer det inslag av 

narrationer. 
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2.6 Historia 3. Grundboken. (1984). 

Staffan Högberg, Eva Silvén-Garnert och Olov Svedelid tar i denna lärobok upp ett kapitel 

rörande Gustav III med den enkla rubriken ”Gustav III”. Detta kapitel är på endast fem sidor, 

vilket ger läsaren en högst översiktlig bild av Gustav III:s tid vid makten. Författarna skriver 

bl. a. om statskuppen 1772, sociala reformer, kulturen under Gustav III:s tid, kriget mot 

Ryssland samt mordet på kungen 1792.  

 

Gustav III som person och regent 

Författarna presenterar Gustav III:s personlighet genom att skriva om hans intressen. Det visar 

följande citat under rubriken ”Under Gustav III blomstrar kulturen”: 

 
Gustav III ville ha ett hov som liknade det franska. Särskilt intresserad 
var han av teater och opera. Ett opera-hus byggdes i Stockholm och en 
teater vid slottet i Drottningholm. Teatern i Drottningholm används än 
idag. Det hände ofta att Gustav III spelade med i pjäserna. Några hade 
han till och med skrivit själv.(---) Kungens förtjusning över allt franskt 
gjorde också att de förnäma damerna och herrarna i den svenska adeln 
började att samtala med varandra på franska. Vid hovet måste alla tala 
franska. Kungen själv talade språket flytande.70 

 

I ovanstående text ger författaren en kort sammanfattning om vad som kännetecknade det 

kungliga hovet. Texten innehar relativt korta meningar så att denna skall vara enkel att läsa. 

Språket i texten är målande vilket gör att eleverna kan skapa sig en bild av hur det såg ut i det 

kungliga hovet. Det målade språket gör att texten inte kan karakteriseras som sakligt 

beskrivande, utan texten hamnar i den kategorin mellan beskrivande och berättande texter. I 

texten hittar man en koppling mellan det förflutna och nutiden, då författaren skriver att 

”teatern i Drottningholm används än idag”. Detta gör att eleverna ser en tydlig koppling 

mellan dåtiden och nutiden.  

 

Gustav III:s politik och politiska beslut 

Högberg, Silvén-Garnert och Svedelid börjar sitt kapitel ”Gustav III” med att beskriva den 

statskupp som ägde rum 1772, som följande citat utgör: 

 
År 1771 dog Adolf Fredrik plötsligt och Gustav III (den tredje) blev ny 
kung. Han ville inte vara maktlös som de andra kungarna under 
frihetstiden. Men han visste att riksdagen aldrig frivilligt skulle lämna 
ifrån sig makten. Gustav III beslöt därför att göra en statskupp. Under 
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riksdagen 1772 slog han till. Flera av motståndarna i rådet och 
riksdagen fängslades. Det gick förvånansvärt lätt. Ingen av hans 
soldater behövde ta till våld, och inte ett skott lossades för att försvara 
riksmakten! Kungen kunde rida genom Stockholm och ta emot folkets 
jubel. Det verkade som om de flesta tyckte det var bra att han tog 
över.71 

 

I ovanstående citat ges en kortfattad förklaring till varför Gustav III beslöt sig för att 

genomföra en statskupp samt kort om vad som hände efteråt. Såldes förmedlar texten orsak 

och verkan, vilket ger texten en klar struktur. Författarna skriver på ett livfullt sätt för att göra 

denna historia spännande bl. a genom att de använder sig av utropstecken i texten, vilket 

fångar läsarens intresse. Ovanstående text karakteriseras varken som beskrivning eller som 

narration, utan hamnar istället mellan dessa två texttyper.  

 

Författarna skriver i följande citat de reformer som Gustav III införde: 

 
Gustav III tog energiskt itu med att reda ut statens ekonomi. Priserna 
på bröd, kött och öl hölls låga. Det var populärt hos folket efter två år 
med missväxt. Vidare infördes en rad reformer (förbättringar), som 
lättade upp den gamla, hårda lagstiftningen: 
� Tortyr förbjöds. 
� Dödsstraffet avskaffades för flera brott, bl. a trolldom, våldtäkt och     

när man greps fjärde gången för stöld. 
� Religionsfrihet infördes för utlänningar.72 

 
 

Kungen möter motstånd. 
Med åren blev Gustav III allt mindre populär. I avsikt att få in mer 
pengar till statskassan förbjöd kungen husbehovsförbränningen 

(hembränning av sprit). I stället byggdes statliga brännerier som skulle 
ha ensamrätt att sälja sprit. Bönderna fortsatte dock med sin urgamla 
hembränning, trots att många straffades. Hela idén misslyckades och 
kungen fick senare släppa bränningen fri igen.73 

 

Det första citatet utgör en kort beskrivning av vilka reformer som Gustav III införde i Sverige. 

Författarna har valt att stapla upp tre av de viktigaste reformerna vilket gör att läsaren får en 

överskådlig bild av dessa. Genom att sammanfatta reformerna i tre punkter går det lättare för 

vissa elever att memorera sig dem, till skillnad från om de skulle ha varit beskrivna i en 
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flytande text. Det första citatet är skrivet i en beskrivande form, då texten innehåller ren 

faktaförmedling med en del korta meningar. Språket i texten är enkelt och sakligt.  

 

Även det andra citatet utgör en beskrivande text. Här förklarar författarna vad som menas med 

husbehovsförbränning samt redogör för vilka följder som efterträdde då kungen förbjöd 

denna. Texten innehåller alltså en orsaks- och verkan förklaring. Författarna ger således en 

kort beskrivning av omständigheterna kring husbehovsförbränningen, dock utan att 

auktoritativt rada upp ren fakta, utan författarna skriver på ett intresseväckande sätt och gör 

således det enkelt för läsaren att följa med i texten. Informationen presenteras som sanning 

och läsaren uppmanas inte till att ifrågasätta den. Båda texterna bidrar till ett ytinriktat lärande 

då dessa är förenklade och kortfattade. För att nå ett djupinriktat lärande skulle texterna ha 

varit mer omfattande och givit läsaren en djupare förståelse av de historiska skeendena.74  

 

Författarna ger läsaren en beskrivning av Sveriges krig mot Ryssland i nedanstående text: 

 
Krig mot Ryssland. 
Kungen behövde nu en rejäl framgång som skulle tysta motståndet och 
kritiken. Han beslöt 1788 att anfalla Ryssland för att ta tillbaka en bit 
av östra Finland som ryssarna erövrat 1741. Kriget gick dåligt, illa 
förberett som det var. En grupp finska adliga officerare gjorde revolt, 
lade ner vapnen och protesterade mot kriget. De menade att kungen 
hade satt igång kriget olagligt. De ville ha fred och krävde att 
riksdagen skulle inkallas. Läget var nu kritiskt för kungen. Men han 
vädjade till folkets känsla för fosterlandet och fick officerarna att 
framstå som förrädare. Allt flera svenskar var nu för kriget och mot 

adeln.75 
 

Även i denna text använder sig författarna av en beskrivande historia. Författarna ger läsaren 

en kort, saklig och förenklad beskrivning av Gustav III:s handlande och  krigets konsekvenser 

vilket bidrar till ett ytinriktat lärande. Högberg, Silvén-Garnert och Svedelid skriver på ett 

språk som är lättförståeligt för de flesta mellanstadieelever vilket underlättar för läsaren att 

följa med i texten. 

 

Sammanfattning  

Kapitlet som helhet är skrivet på ett enkelt språk med relativt korta meningar för att göra 

läsningen spännande och lättförståelig för eleverna. Gustav III framställs som en kung 

                                                 
74 Wikman. (2004). s. 59 
75 Högberg, Silvén-Garnert, Svedelid. (1984). s. 37   



 

 34 

inspirerad av det franska hovlivet samt en som är intresserad av teater och opera. Kungen 

framställs även som en stark regent som lyckades genomföra en statskupp utan direkt 

motstånd. Författarna använder sig mestadels av en beskrivande historia i sin framställning av 

kungen, dock förekommer det även texter vilka hamnar i den kategorin mellan beskrivande 

och berättande texter, där språket är mer målande och uttrycksfullt. 

 

2.7 Historia – från vikingarna till Gustav III, grundbok. (2005). 

Göran Körner har i sin lärobok ett kapitel på sex sidor rörande Gustav III med titeln ”Gustav 

III – en upplyst konung”. I detta kapitel skriver Körner bl. a om när Gustav III tog makten, 

kungens reformer, det kungliga hovet samt mordet på kungen. Kapitlet ger läsaren en 

översiktlig bild av Gustav III:s tid som Sveriges regent. 

 

Gustav III som person och regent 

Körner ger läsaren en beskrivande bild av kungen i följande citat under rubriken ”Sveriges 

kung Sol”: 

 
När Gustav var kronprins hade han varit i Paris och beundrat den 
franske kungens lysande hovliv i Versailles. Där fanns musik, teater 
och eleganta kläder. Den franske kungen omgav sig med de förnämsta 
i riket, den rika och bildade adeln. Ett sådant hov ville Gustav också 
ha! När han blev kung införde han därför de franska reglerna vid hovet 
i Stockholm. Till exempel måste de främsta adelsmännen se på när han 
klädde sig på morgonen. Sedan måste de se på när han åt sin frukost. 
Kungen ville ha fint sällskap från morgon till kväll! 
 
Teaterkungen 
Vid Gustav III:s hov hade man inte tråkigt. Kungen bjöd ständigt på 
fester och underhållning. Gustav III har kallats teaterkungen – han 
älskade teater. Han skrev egna teater stycken och uppträdde ibland 
själv som skådespelare. Men även om kungen beundrade allt franskt 
ville han att hans folk skulle ha en egen, svensk kultur som de kunde 
vara stolta över. Därför hjälpte han många duktiga svenska konstnärer 
och författare. En av dem var diktaren Bellman.76 

 
I ovanstående texter ger författaren en målande och livfull presentation av Gustav III:s tid 

som kronsprins, hans tid som Sveriges kung samt hans tillhörande hov. Författarens språk är 

enkelt, vilket gör att läsaren lätt kan följa med i texten. Körner skriver på ett underhållande 

sätt och använder utropstecken i texten för att fånga läsarens intresse. Detta gör att denna text 

varken är skriven i en beskrivande eller en berättande form, utan texten placeras mellan dessa 
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två texttyper. Den första delen av texten är kronologiskt strukturerad; först presenteras 

kronprinsens tid i Paris där han blev inspirerad av det franska hovlivet, därefter tiden då 

Gustav III själv var kung i Sverige då han införde de franska reglerna vid hovet i Stockholm. 

Texten återger således en kortfattad historia om Gustav III. Den andra delen av texten med 

underrubriken ”teaterkungen” är inte är kronologiskt indelad, dock har texten en klar struktur 

då den endast behandlar Gustav III:s intresse för teater och kultur.  

 

Gustav III:s politik och politiska beslut 

Körner skriver om de viktigaste politiska beslut som Gustav III fattade under sin tid som 

kung. Detta visar nedanstående citat under rubriken ”Gustav III:s reformer”: 

 
Den unge Gustav III ville visa att han var en upplyst kung och införde 
därför en rad reformer (= förbättringar), till exempel: 
� Han anställde fattigläkare som gratis skulle hjälpa de fattigaste  
familjerna i Stockholm med vård och mediciner. 
� Han förbjöd tortyr. Polisen fick inte längre piska och plåga 
misstänkta brottslingar för att de skulle erkänna. 
� Det blev tillåtet för katoliker och judar att bo och arbeta i Sverige. 
Men tryckfriheten från frihetstiden var slut. Man fick varken säga eller 
trycka vad som helst. Den som skrev något elakt om kungen kunde 
dömas till döden.77 
 

Ovanstående text är skriven i en beskrivande form med ett enkelt och sakligt språk. Körner 

har punkterat upp de tre viktiga reformerna som kungen införde, vilket ger läsaren en tydlig 

indelning av texten. Denna uppradning i punkter inbjuder till memorering av texten. 

Ovanstående text informerar om orsaken till att Gustav III införde reformer, men även vad 

dessa reformer innebar och fick för följder.  

 

Körner beskriver för läsaren att Gustav III införde Svenska Akademien i följande citat: 

 
Svenska Akademien.  
Kungen var nyfiken på alla vetenskaper. Och liksom den franske 
kungen startade han en förening för författare och ledande män i riket. 
Året var 1786 och föreningen fick namnet Svenska Akademien. En av 
Akademiens uppgifter var att göra en ordbok över svenska språket, 
Svenska Akademiens ordbok (SAOB). Hösten 2004 håller man på med 
bokstaven T, så det arbetet tar väldigt lång tid.(---) Svenska 
Akademien är världsberömd. Det är Svenska Akademiens medlemmar 
som varje år bestämmer vem som ska ha nobelpriset i litteratur.78 

                                                 
77 op. cit. s. 175 
78 op. cit. s. 177 
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Även ovanstående text är skriven i en beskrivande form, där författaren förklarar för läsaren 

vad Svenska Akademiens uppgift var. Texten innehåller faktaförmedling presenterad på ett 

enkelt och sakligt sätt. I slutet av texten tydliggör författaren en koppling mellan dåtid och 

nutid då han skriver hur Svenska Akademien är verksam än idag.  

 

Författaren skriver i slutet av kapitlet om mordet på kungen: 

 
”God afton, vackra mask” 
År 1792 hade Gustav III har varit kung i 20 år. Kriget mot Ryssland 
var slut, utan någon vinnare. Men den svenska krigsmakten hade visat 
sin styrka. Och kungen hade fått visa att han minsann också var en 
krigarkung. Adeln, som hade förlorat mycket av sin makt under 
Gustav III:s regeringstid, ville ha bort honom. Men kungen lyssnade 
inte på de varningar han fick, och om han var orolig syntes det inte. 
Han var ju en god skådespelare. Den 16 mars hade kungen bjudit 
många förnäma gäster på maskeradbal i den nybyggda Operan i 
Stockholm. ”Gå inte dit!” stod det i ännu ett varningsbrev. Men 
kungen ville ju vara med på sin egen fest! När gästerna hade samlats 
på scenen och väntade på att kungen skulle göra sin entré småpratade 
och skrattade de bakom sina masker. ”Nu kommer han!” viskade de. 
Men ute på scengolvet omringades kungen av en grupp män i svarta 
masker. En sa: ”God afton, vackra mask”, fast på franska. Det var 
männens kodord. Ett skott brann av. Kungen hade skjutits i ryggen. 
Två veckor senare dog han i sårfeber.79 
 

Inledningen av ovanstående text utgör en bakgrund till den berättelse som följer. I inledningen 

förklarar författaren att adeln var missnöjda med den svenske kungen och ville därför ha bort 

honom samt att Gustav III hade fått varningar angående detta, men dessa hade inte kungen 

lyssnat på. Språket i texten är skrivet på ett enkelt sätt vilket underlättar för läsaren att följa 

med i texten. Dock är språket sakligt, vilket medför att denna del av texten beskrivande. 

Texten övergår i en berättelse med meningen ”Den 16 mars hade kungen bjudit många 

förnäma gäster på maskeradbal i den nybyggda Operan i Stockholm”. Därefter återger 

författaren vad som hände på maskeradbalen den 16 mars. Berättelsen är kronologiskt 

berättad med en början, avhandling och slut, vilket ger texten en tydlig struktur. Berättelsen är 

skriven på ett målande och intresseväckande sätt, där läsarna kan känna empati och identifiera 

sig med kungen. Med hjälp av många repliker i berättelsen hålls läsarens intresse för texten 

uppe. Berättelsen avrundas logiskt med avslöjandet att Gustav III dog i sårfeber. Ovanstående 

text går således från en beskrivande till en berättande form. 

 

                                                 
79 op. cit. s. 178 
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Sammanfattning  

Precis som Högberg, Silvén-Garnert och Svedelid beskriver Körner på ett enkelt och ibland 

målande sätt Gustav III:s liv och handlingar. Körner kallar Gustav III för ”Sveriges kung Sol” 

eftersom att han var inspirerad av den franska kungen och det franska hovlivet. Gustav III 

framställs även som en underhållare, som bjöd på fester och inbjöd till teater. Kungens 

”allvarligare” sida presenteras också då författaren beskriver de reformer som han införde. 

Kapitlet som helhet kännetecknas av beskrivande texttyper. Dessa kompletteras dock med 

berättande texter samt texter vilka hamnar i den kategorin mellan beskrivande och berättande 

texter.  
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3. Sammanfattning och diskussion 

Uppsatsen har behandlat två frågeställningar: 

 
• Hur har framställningen av Gustav III som person och som regent, samt hans politik 

och politiska beslut skildrats i svenska läroböcker riktade till mellanstadiet under åren 

1902 – 2005? 

 
• Hur har framställningen av Gustav III i läroböckerna redovisats; som en beskrivande, 

berättande eller som en argumenterande historia efter Tom Wikmans teori om 

historieframställning i läroböcker?  

 

Framställningen och bilden av Gustav III i läroböcker mellan åren 1902 - 2005 har förändrats. 

Detta kan ses som en självklarhet då även vårt samhälle samt våra värderingar och normer har 

förändrats under denna tidsperiod. Rolf Torstendahl menar att forskare som skriver historia är 

präglad av den tid och det samhälle han/hon lever i. En historikers värderingar är således 

påverkade av den tid och det samhälle han/hon lever i, vilket resulterar i att värderingarna har 

gett olika uttryck genom historieskrivningens historia. Detta kan därför vara en förklaring till 

varför läroböckernas framställning av Gustav III har förändrats. En annan väsentlig del som 

har förändrats under denna period är det svenska språket. Det är en tydlig skillnad på språket i 

en lärobok från år 1902 och på en lärobok från år 2005. Tiden här emellan har det svenska 

språket utvecklats. Även omfattningen av presentationen av Gustav III har visat på en viss 

förändring. Läroböckerna från åren 1902 och 1936 har 23 respektive 15 sidor tillägnade 

kungen, medan läroböckerna från åren 1984 och 2005 redovisar endast fem respektive sex 

sidor rörande Gustav III. 

 

Bilden av Gustav III har således skiftat mellan åren 1902 – 2005. I läroboken från år 1902 

skriven av Odhner har Gustav III framställts som en stor och betydelsefull kung. Odhner 

påpekar också att konungen hade ”ett behagligt yttre” och ”ett vackert utseende”. Eleverna 

som läste Odhners lärobok då den var aktuell, får således en positiv bild av Gustav III som en 

ädel kung. Grimberg ger även han i sin lärobok från år 1936, en beskrivning av Gustav III 

som en stor och betydelsefull kung. Både Odhner och Grimberg ger kungen namnet 

”tjusarkonungen”. Författarna menar att Gustav III gjorde skäl för detta namn då han var 

intresserad av konst, litteratur och teater, men även p.g.a. att han kunde locka sin omgivning 

genom sitt ”fina sätt” och ”älskvärda väsen”. I Bergstöm-Greiffs lärobok från år 1940 tonas 
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den positiva bilden av Gustav III ner något. Författarna använder sig inte av lika många 

”hyllningsord” om kungen som föregående författare gjorde. En något mer objektiv bild av 

kungen presenteras. Fortfarande framställs kungen som en inspiratör av den franska kulturen. 

Samhällsklassernas missnöje ställs i relation till Gustav III:s ”lustbarheter” och ”dyra 

utländska resor”, vilket inte talar för kungens favör. Palme och Lindell går ett steg längre i sin 

lärobok från år 1956, än vad ovanstående författare gjorde. Här ges en ännu mer negativ bild 

av Gustav III. Kungen framställs som maktlysten, fåfäng, äregirig samt hänsynslös och 

författarna menar att Gustav III var en kung med ”en märklig personlighet”. I läroboken från 

år 1966 skriven av Kahnberg och Lindeberg framställs Gustav III som en upplyst konung som 

var svag för glans och ståt. Även Salomonsson och Körner i sina läroböcker från år 1984 

respektive 2005, framställer Gustav III främst som en beundrare av den franska kulturen. I 

början av 1900-talet framställdes således Gustav III som en stor kung, och många lovord 

kring honom skrevs. Till eleverna gavs därför en positiv bild av kungen. Gustav III blev känd 

som ”tjusarkonungen” p.g.a. sitt intresse för den franska kulturen och sitt angenäma sätt. 

Under 1940-talet tonas denna positiva bild av Gustav III ner något. Bilden av kungen som ”ett 

öfverlägset snille” och innehavare av ett ”vackra utseende” påpekas inte. I andra hälften av 

1900-talet tonas den positiva bilden av kungen ner ytterligare. Nu framställs kungen som 

maktlysten och hänsynslös, viket är en motsättning till hur Odhner och Grimberg presenterade 

Gustav III. Denna negativa bild av kungen ersätts med en mer objektiv framställning under 

1980-talet. En gemensam nämnare i framställningen av Gustav III mellan åren 1902 – 2005 

har varit att påpeka kungens intresse och beundran för den franska kulturen och de franska 

reformerna. 

 

Alla läroböckerna i denna studie har behandlat något kring Gustav III:s utrikes- och 

inrikespolitik. Den politiska händelse som blivit mest omskriven i läroböckerna är 

statskuppen den 19 augusti 1772, då Gustav III blev kung i Sverige. En del läroböcker har 

även uppmärksammat den 17 februari 1789, då Gustav III blev nästan enväldig till följd av ett 

tillägg i regeringsformen. Alla läroböcker har nämnt något om de inre reformer som Gustav 

III lät införa, bl a förbud mot användandet av tortyr och religionsfrihet. 

 

Framställningen av Gustav III i läroböckerna under den undersökta tidsperioden har inte varit 

objektiv. De olika författarnas egna värderingar har speglat sig i texterna. Således har dessa 

texter inte varit opartiska. Rolf Torstendahl menar att en objektiv historieskrivning är omöjlig 

att finna. Författaren kan inte undvika att dennes värderingar ger uttryck i texten. Resultatet 
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av föreliggande studie visar att denna opartiska framställning som har uppmärksammats dock 

har blivit olika uppenbar och yttrat sig olika i källmaterialet. Både Odhner och Grimberg är 

angelägna att förmedla en positiv bild av kungen. Palme och Lindell däremot är angelägna att 

förmedla en mer kritisk bild av kungen. Dessa författare går så långt att de menar att Gustav 

III inte var en ”god regent” p.g.a. de egenskaper som han ägde. Bergström-Greiff, Kahnberg 

och Lindeberg, Högberg, Silvén-Garnert och Svedelid samt Körner arbetar med en något mer 

objektiv historia i sin framställning av Gustav III. Deras presentation av kungen är fortfarande 

färgad, dock inte så märkbart som Odhners, Grimbergs samt Bergström-Greiffs 

historieskrivning är.  

 

Hur de olika författarna valt att presentera historien om Gustav III har varierat i läroböckerna 

under den undersökta tidsperioden. Språket i texterna har således sett annorlunda ut i de olika 

läroböckerna. Författarna har använt olika tekniker i sin presentation av olika historiska 

händelser. Tom Wikman menar att dessa olika tekniker antingen innebär att författaren 

beskriver, berättar eller argumenterar i texten. Wikman menar att en beskrivande text 

innehåller ren faktaförmedling vilken författaren konstruerar som absolut sanning och 

kunskap. Dessa texter innehåller ofta korta meningar skrivna med ett sakligt språk och 

texterna är opersonliga och utan tidsindelning. Oftast karakteriseras de beskrivande texterna 

av memorering. Den berättande texten återger en historia och en intrig. Narrationen är oftast 

kronologiskt indelad med en början, avhandling och slut. Berättelsen återger oftast enskilda 

historiska händelser med ett målande och livfullt språk för att väcka läsarens intresse. Den 

argumenterande texten belyser en fråga genom att presentera argument och motargument. 

Frågan belyses således från olika håll där olika idéer ställs mot varandra, vilket inbjuder 

läsaren till att diskutera och ifrågasätta den presenterade informationen.  

 

En gemensam nämnare som alla läroböckerna i denna studie har är att samtliga författare 

eftersträvar att skriva intressanta texter, allt för att bibehålla läsarens läslust. Dock ser 

författarnas engagemang på den punkten olika ut. Främst Odhner skriver på ett målande och 

livfullt sätt. Därmed drar jag slutsatsen att Odhner vill presentera en intressant historia. 

Texterna i Odhners lärobok karakteriseras inte som beskrivande texttyper. Detta beror på att 

Odhner skriver med ett medryckande och livfullt språk. Texterna i läroboken är inte heller av 

argumenterande typ. Odhner redovisar inga argument eller motargument till den historiska 

händelsen i fråga. Däremot har Odhner använt sig av narrationen i sin historieskrivning. I 

huvudsak presenterar dock Odhner en historia som varken är beskrivande eller berättande, 
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utan denna historia är av en texttyp som hamnar mellan den beskrivande och berättande 

texten. Även Grimberg skriver på ett målande sätt och även han vill presentera en intressant 

historia. Grimberg använder sig främst av en beskrivande historia i sin framställning av 

kungen, dock kompletterar Grimberg denna beskrivande historia med en berättande. 

Berättelserna är uttrycksfulla och livfulla. Precis som Odhner producerar Grimberg även 

texttyper som hamnar mellan beskrivande och berättande texter, där språket är målande. 

Bergström-Greiff framställer i huvudsak beskrivande texter, där språket är sakligt och 

meningarna ofta korta. Dock på vissa ställen i kapitlet blir författarnas språk mer målande och 

därmed mindre sakligt, vilket formar texter som varken är beskrivande eller berättande, utan 

placeras mellan dessa två texttyper. Palme och Lindell använder sig av en beskrivande 

historia i sin framställning av Gustav III. Texterna innehåller ren faktaförmedling där 

informationen presenteras på ett sakligt sätt.  

 

Kahnberg och Lindeberg skriver på ett enkelt språk för att underlätta för läsaren samt för att 

väcka läsarens intresse. Dock är denna presentation ofta auktoritativ då den inte öppnar för 

någon annan tolkning. I deras kapitel förekommer främst beskrivande texter, dock finns här 

även inslag av narrationer. Författarnas växling mellan dessa två tekniker bidrar till att skapa 

en intressant historia och därmed till att behålla läsarens intresse för texten. Högberg, Silvén-

Garnert och Svedelid använder sig mestadels av ett enkelt språk för att presentera en 

intressant och lättförståelig historia. Texterna är ofta sakliga med korta meningar, vilka därför 

karakteriseras som beskrivande texter. På vissa ställen i kapitlet använder sig författarna av ett 

mer målande och uttrycksfullt språk. Således återger författarna även texter vilka hamnar 

mellan beskrivande och berättande texttyper. Körner skriver mestadels på ett enkelt och 

livfullt sätt i sitt kapitel om kungen. Körner använder sig av tre olika texttyper: berättelser, 

beskrivningar samt texter vilka hamnar mellan dessa två typer. 

 

Eftersom att jag funnit texter ur läroböckerna vilka inte kunnat placeras in under Wikmans 

olika texttyper, anser jag att en ny kategori om denna sorts texter bör tilläggas. Denna texttyp 

hamnar nämligen mellan beskrivande och berättande texter, och behöver således en egen 

kategori. Dessa texter är vanligt förekommande i de läroböcker som jag studerat. Ren 

faktaförmedling som är enkelt, sakligt och auktoritativt redovisad kan vara svår att hitta, då 

läroboksförfattaren ofta istället har använt sig av ett språk som är målande och medryckande, 

vilket medför att texten således inte kan karakteriseras som en beskrivande text. Det som 

skiljer dessa två texttyper åt är således författarens språk. I de fall där läroboksförfattarna 
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använt sig av ett enkelt språk i sin text, har jag karakteriserat den texten som en beskrivande 

form. Kahnberg och Lindeberg har t.ex. använt sig av ett enkelt och sakligt språk i texten, och 

därmed utan ett uttryckligen målande språk, vilket avgjort att texten karakteriseras som 

beskrivande. Jag drar slutsatsen att en läroboksförfattare kan genom ett enkelt språk 

auktoritativt rada upp fakta.  

 

Både beskrivande och berättande texttyper har speglats i läroböckerna. Wikmans tredje 

texttyp, den argumenterande texten, har jag inte funnit i de undersökta läroböckerna. Kanske 

kan dessa texttyper återfinnas i högstadieelevernas och gymnasisternas läroböcker, då dessa 

elever kommit längre i sin utbildning. Dock anser jag att det bör finnas argumenterade texter i 

alla läroböcker, då dessa bidrar till ett djupinriktat lärande eftersom att fenomenet i fråga 

belyses ur olika perspektiv och olika synsätt ställs mot varandra. Dessa texter tror jag ökar 

elevernas aktivitet och kanske också bidrar till att öka motivationen hos eleverna.  

 

Slutligen konstaterar jag att framställningen av Gustav III i de undersökta läroböckerna har 

förändrats, både i språk och form. Gustav III har kallats både ”tjusarkonungen”, 

”teaterkungen” och ”Sveriges kung Sol”. Kungen har framställts både som en stor och 

betydelsefull regent men också som maktlysten och hänsynslös. Främst har Gustav III blivit 

presenterad som en upplyst monark som var influerad av den franska kulturen.  
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