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Sammanfattning 

 
Denna uppsats undersöker eventuella skillnader i historiesynen mellan tre aktuella 

historieläroböcker för grundskolans senare år. För att ta reda på detta har jag delat upp 

undersökningen i en kvantitativ analys och en kvalitativ textanalys. I min kvantitativa del har 

jag använt mig av analysredskapen, stoffstrukturering, stil, stoffurval samt utrymme. Den 

kvalitativa undersökningen är en textanalys på franska revolutionen utifrån kursplanens mål 

samt Anders Berge och Knut Kjeldstadlis teorier. I den kvantitativa undersökningen av 

franska revolutionen och första världskriget visade det sig att skillnaden mellan böckerna i 

stoffstrukturering inte är speciellt stor. I skillnaden av stoffurval och utrymme, visade det sig 

att en bok hade ett större urval än de andra två medan andelen utrymme inte skiljde sig 

nämnvärt. Vad gäller historiesynen på franska revolutionen visar det sig att läroböckerna är 

tämligen överrens om vilka orsaker som låg till grund för revolutionen. Människors 

levnadsförhållanden skildras på ett likvärdigt sätt där kvinnans roll är undanskymd och spelar 

en biroll i historien.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
 

This essay examines possible differences in the historical vision between three recent text 

books of history for the senior level of the secondary school. As a method I have divided the 

research into one quantitative analysis and one qualitative textual analysis.  In my quantitative 

research I have used tools of analysis, structure of contents, style, selection of content and the 

subject’s percentage of the book. The qualitative research is a text analysis of the French 

revolution based on the goals of achievement for the senior level of the secondary school, and 

the theories of Anders Berge and Knut Kjeldstadli. In the quantitative research on the French 

revolution and World War 1 it showed that the difference between the books in the structure 

of contents is not very big. In the difference between the selection of contents and the 

percentage of the book it shows that one book has a greater selection than the other two, while 

the difference in percentage is not very big. As far as the historical vision of the French 

revolution is concerned it shows that the text books somewhat agree with each other regarding 

the reasons behind the revolution. The people’s circumstances are described in an equal way 

where the woman’s role is put in the dark and plays a minor part in history  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Innehållsförteckning 
 
1. Inledning ......................................................................................................................... 2 

1.1 Bakgrund................................................................................................................... 2 
1.2 Syfte och forskningsfrågor........................................................................................ 3 
1.3 Tidigare forskning..................................................................................................... 3 

1.3.1 Kvalitativa perspektiv ........................................................................................ 4 
1.3.2 Kvantitativa perspektiv ...................................................................................... 5 

1.4 Teoretisk utgångspunkt............................................................................................. 6 
1.4.1 Kvalitativ teori ................................................................................................... 6 
1.4.2 Kvantitativ teori ................................................................................................. 9 

1.5 Vad säger kursplanen? .............................................................................................. 9 
1.5.1 Analysfrågor .................................................................................................... 10 

1.6  Metod och avgränsning.......................................................................................... 11 
1.6.1 Kvalitativ metod............................................................................................... 11 
1.6.2 Kvantitativ metod............................................................................................. 11 

1.7 Epokindelning......................................................................................................... 12 
1.8 Urval – Historieläroböcker för grundskolans senare år .......................................... 13 

2. Resultat ......................................................................................................................... 14 
2.1 Epokindelning......................................................................................................... 14 

2.1.1 Läroböckernas upplägg.................................................................................... 15 
2.2 Franska revolutionen............................................................................................... 15 

2.2.1 Stoffstrukturering............................................................................................. 15 
2.2.2 Vad sorteras under franska revolutionen?........................................................ 17 
2.2.3 Utrymme, franska revolutionen ....................................................................... 18 
2.2.4 Stoffurval ......................................................................................................... 18 

2.3 Första världskriget .................................................................................................. 20 
2.3.1 Stoffsortering och strukturering....................................................................... 20 
2.3.2 Vad sorteras under första världskriget? ........................................................... 22 
2.3.3 Utrymme, första världskriget ........................................................................... 24 
2.3.4 Stoffurval ......................................................................................................... 24 

3. Textanalys, franska revolutionen.................................................................................. 26 
3.1 Analysfråga A: Vilka orsaker beskriver utbrottet till franska revolutionen i de 
utvalda böckerna? ......................................................................................................... 26 
3.2 Analysfråga B: Skildras människors levnadsvillkor under franska revolutionen i 
läroböckerna?................................................................................................................ 27 
3.4 Analysfråga D: Hur framställs kvinnans roll under revolutionen i de utvalda 
läroböckerna?................................................................................................................ 28 

4. Slutsatser ....................................................................................................................... 30 
4.1 Förslag till vidare forskning.................................................................................... 31 

5. Referenser ..................................................................................................................... 32 
 



1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

 

Historia är något som vi aldrig kommer ifrån, genom att vi kan vår historia och lär av 

våra misstag, kan samhället fortsätta att utvecklas. Det är ett ämne som berör många 

människor. Det kan vara en berättelse, något som varit eller helt enkelt betyda historia i 

skolan. Skolan har en stor påverkan på elever, hur de uppfattar ämnet historia i skolan 

påverkar dem i resten av livet i sin syn på historia. Läroböcker har en viktig roll i hur 

elever upplever ämnet under sin skolperiod men även när de går vidare i sitt vuxenliv. 

Alla lärare har behov av att studera olika läroböcker och granska dem ordentligt, eftersom 

de är ett viktigt redskap i undervisningen.  

 

Anledningen till att jag valde att jämföra läroböcker på högstadiet, är att jag som blivande 

lärare i ämnet historia på grundskolans senare del upptäckt att läroböckerna i 

historieämnet liknar varandra. Därför blev jag intresserad om olika historieläroböcker på 

högstadiet skiljer sig åt i sin historiesyn? 

 

I min undersökning kommer jag att studera historiesynen i tre aktuella historieläroböcker 

för grundskolans senare del utifrån en kvantitativ och kvalitativ metod. Den kvantitativa 

metoden undersöker hur stort utrymme olika avsnitt har medan den kvalitativa metoden 

är en jämförande textanalys av franska revolutionen.  

 

Läroböcker kan se ut på olika sätt och prioritera historiska händelser på olika sätt. Därför 

är det viktigt att man är uppmärksam och har en kritisk utgångspunkt till läromedel. Som 

blivande historielärare vill jag ha en så bred uppfattning som möjligt om hur olika 

läroböcker beskriver historien för att kunna vara förberedd i min blivande yrkesroll. 
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1.2 Syfte och forskningsfrågor 

 

Syftet är att undersöka om historiesynen i tre aktuella historieläroböcker för grundskolans 

senare år skiljer sig åt, och i så fall hur?   

 

Utifrån detta syfte har fem forskningsfrågor konstruerats: 

 

• Vilken epokmässig avvägning har de utvalda läroböckerna? 

 

• Skiljer sig stoffutrymmet av franska revolutionen och första världskriget åt i de 

utvalda läroböckerna? 

 

• Skiljer sig stoffets urval av franska revolutionen och första världskriget åt i de 

utvalda läroböckerna? 

 

• Skiljer sig historiesynen av franska revolutionen åt i de utvalda läroböckerna? 

 

• Hur framställs kvinnans roll under franska revolutionen i de utvalda 

läroböckerna? 

 

1.3 Tidigare forskning 

 

Forskningsläget kring läroböcker är enligt Nordgren uppdelat i två olika läger. Det ena 

lägret med Staffan Selander i spetsen anser att samtida läroböcker har ett likartat innehåll 

trots att det inte finns någon direkt stor vägledning i styrdokumenten kring urvalet. Andra 

likartade studier visar på att det finns skillnader mellan samtida läroböcker utifrån 

innehållsmässiga tankar. 1  

                                                 
1 Nordgren Kenneth, Vems är historien? Historia som medvetande, kultur och handling i det 
mångkulturella Sverige. s. 180 
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Sture Långström använder sig av rubriksättning och ser på författarens framställning av 

historien för sin analys. I hans fördjupade läroboksanalys studerar han hur 

rubriksättningen är gjord och jämför då de huvudrubriker och underrubriker som finns i 

avsnittet.2    

 

1.3.1 Kvalitativa perspektiv 
 

En jämförande analys på läroböcker utifrån ett kvalitativt perspektiv beskrivs i Kjell 

Härenstams bok Skolboks – Islam,  Analys av Islam i läroböcker i religionskunskap 

jämför han olika läroböcker mellan åren 1962 – 1980. I sin kvalitativa studie presenterar 

han hur Islam framställs i läroböcker för religionskunskap före 1980 års läroplan.3 

Underökningen innebär i huvudsak en redovisning och tolkning av läroböckers 

framställan av islam.  

 

Studien är uppdelad i tre olika delar där han analyserar läroböckerna utifrån ”den 

fanatiske muslimen”, ”den exotiske muslimen” och ”den kvinnoförtryckande muslimen”. 

Den aggressiva islambilden dominerar bilden av en muslim i de äldre läroböckerna. 

Denna negativa värdeladdade terminologi gör att de som kommer i kontakt med islam för 

första gången får en negativ bild. Härenstam anser att författaren kunde ha valt att 

framställa islam på ett mer positivt sätt.4  Andra läroböcker som Härenstam studerat 

framställer muslimen som något exotiskt eller som en kvinnoförtryckare med tanke på 

deras traditioner att bära slöja.5  

 

Ytterligare en kvalitativ undersökning, Mia Palmgrens Afrika bild för partnerskap? 

Afrika i de svenska skolböckerna, hur Afrika framställs i de svenska läroböckerna. Med 

en skrivelse som lämnades till riksdagen från regeringen 19986 ville man få ett bredare 

samarbete mellan Sverige och Afrika vilket benämndes partnerskap. Det handlade i 

                                                 
2 Långström Sture, Författarröst och Lärobokstradition – En historiedidaktisk studie. s. 37 
3 Härenstam Kjell, Skolboks – Islam, Analys av Islam i läroböcker i religionskunskap. 
4 Ibid. s. 114-115 
5 Ibid. s. 120-151 
6 Palmberg Mia,  Afrika bild för partnerskap? Afrika i de svenska skolböckerna. s. 1 
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huvudsak om biståndsarbete men var också relevant för skolan. I sin undersökning 

skriver Palmgren att skolböckerna i sitt material om Afrika talar om ”vi” och ”dom”. Hon 

vill arbeta mot fördomar och anser att man ska se på paralleller och behov istället för 

skillnader.7 Palmgren konstaterar att det som tas upp mest i skolböcker är 

underutveckling och fattigdom. Där man vill försöka förstå orsakerna till den orättvisa 

utvecklingen.8 I en liknande undersökning som Ann Färnström skrivit, Afrikabilder i 

läroböcker9, undersöks 13 läroböcker i historia från 70 -, 80-, och 90-talen för högstadiet, 

med avseende på den bild de presenterar Afrika. Hon har använt sig av Selanders 

kvalitativa textanalys genom att studera urval, stil, förklaringar samt den bakomliggande 

tanken i texterna. I sin undersökning menar Färnström att de undersökta böckerna 

använder sig av samma vägval, mönstret känns igen i de olika läroböckerna när man 

bläddrar fram till avsnitten om Afrika. Stoffurvalet och faktaurvalet är likartat där vissa 

länder förekommer oftare än andra.10

1.3.2 Kvantitativa perspektiv 
 

Ovanstående undersökningar har alla brukat sig av kvalitativa metoder för att analysera 

innehållet i läroböcker. Göran Andolf har i sin textanalys, Historien på gymnasiet – 

Undervisning och läroböcker 1820 – 1965, använt sig av en kvantitativ metod.  

Där han har jämfört läroböcker i historia, hur epokindelningar ser ut och har förändrats. 

För att kunna räkna ut hur mycket material som har vägts in under olika perioder 

använder han sig av en kvantitativ metod som han kallar för normalrader, vilket består av 

50 nedslag. Han anser att kvantitativa, systematiska metoder borde få fram bättre och mer 

intressanta resultat.11  

 

Janne Holmén har i sin analys av läroböcker, Den politiska läroboken, Bilden av USA och 

Sovjetunionen i norska, svenska och finländska läroböcker under kalla kriget, undersökt 

om utrikespolitiska förhållanden påverkar historiesynen och omvärldsbilden,  

                                                 
7 Palmberg Mia,  Afrika bild för partnerskap? Afrika i de svenska skolböckerna. s. 216-217 
8 Palmberg Mia,  Afrika bild för partnerskap? Afrika i de svenska skolböckerna  s. 90-99 
9 Fernström, Ann. Afrikabilder i läroböcker. 
10 Fernström, Ann. Afrikabilder i läroböcker. s. 69-82 
11 Andolf Göran, Historien på gymnasiet – Undervisning och läroböcker 1820-196. s. 136-142 
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vilket kommer till uttryck i läroböcker. Han har använt sig av en kvantitativ metod, där 

han har kvantifierat (sammanställt) texterna i läroböckerna från de olika länderna och 

jämfört dem med varandra. Hans huvudfråga i avhandlingen; finns det skillnader mellan 

norska, svenska och finländska läroböckers framställning av USA och Sovjetunionen 

som går att härleda till de utrikespolitiska strategier som länderna följde?12  

 

Enligt Holmén påverkas läroböcker av de utrikespolitiska förhållanden som råder i en 

småstat. Något som visas tydligast i Finland där läroböckerna under Kalla kriget 

påverkades av landets vilja att vinna Sovjetunionens förtroende. Undersökningen visar 

tydligt att läroböcker snabbt följer med i de politiska svängningarna och visar därmed på 

ett bra sätt hur samhällsklimatet i ett land är. 13

 

1.4 Teoretisk utgångspunkt 

 

Min teoretiska utgångspunkt grundar sig på två olika sätt, dels en kvalitativ teori som 

förklarar historiesynen och beskriver historievetenskapens olika sätt att förklara historien.  

Min andra teoretiska utgångspunkt belyser olika kvantitativa analysredskap för att 

analysera lärobokstexterna. 

1.4.1 Kvalitativ teori 
 
Min kvalitativa textanalys tar sin teoretiska utgångspunkt i Anders Berges bok, Att 

begripa det förflutna, förklaring, klassificering, kolligation inom historievetenskapen, 

samt i Knut Kjeldstadlis bok, Det förflutna är inte vad det en gång var, vilka belyser 

historievetenskapens olika sätt att konstruera förklaringar om historien. 

 

För att få en bättre inblick i de olika historiska förklaringar som nämns nedan bör man 

veta vad en historiesyn är för något. När en författare till en lärobok i historia 

sammanställer den senaste forskningen inom området och presenterar den på ett lättfattat 

                                                 
12 Holmén Janne, Den politiska läroboken, Bilden av USA och Sovjetunionen i norska, svenska och 
finländska läroböcker under kalla kriget .s. 43 - 49 
13 Ibid.  s. 331 - 334 
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och pedagogiskt sätt. När författaren har bestämt sig vad hon skall ta med i sin 

framställning eller inte ta med, har hon gjort ett medvetet val som kan granskas av 

läsaren. I valet av stoff som finns med i boken finns författarens värderingar med och de 

lyser igenom när hon presenterar stoffet. När hon skall förklara varför något har skett är 

hon färgad av sin historiesyn och värderingar. Med historiesyn menas vad den enskilde 

historikern anser vad det finns för drivkrafter bakom den historiska utvecklingen och vad 

det är som ska studeras. 14  

 

Genom tiden har historiesynen förändrats i våra läroböcker, skildringen av historien är 

inte samma nu som den var på 60-, 70-, och 80- talet eftersom författarna är färgade av 

andra värderingar därigenom har en annan historiesyn. Som historiker vill man begripa 

det förflutna genom att se sammanhang. Ett sådant sammanhang kan vara att förekomsten 

av att en händelse förklaras genom att knyta till något annat som låg bakom det. 15

 

Anders Berge skriver i sin bok Att begripa det förflutna. Förklaring, klassificering, 

kolligation inom historievetenskapen, att det är svårt att skriva om en historisk skildring 

utan att tillgripa ett orsakstänkande. Det kan bero på att människan har svårt att föreställa 

sig ett skeende utan orsak. Begreppet orsak är mångtydigt och kan ibland vara svårt och 

diffust att förstå vad som menas. När en historiker söker en förklaring till en historisk 

händelse söker hon orsaker till händelsen genom olika orsaksförklaringar.   

 

Som historiker kan man alltid ställa frågan om vad det egentligen är som sker och därmed 

undersöka orsaken och verkan på en historisk händelse. Att ha ett orsakstänkande innebär 

att kunna uppfatta allmänna drag, som är gemensamt för skiftande konkreta samband. I 

min undersökning kommer jag att använda mig av förklaringsbegreppen orsak – verkan, 

vilket innebär en orsaksförklaring av händelsen A som alltid söker orsaken i det som 

inträffade före A. 16  

 

                                                 
14 Larsson, Bjarne,Gabriela. Forma historia, metodövningar. s. 28-29 
15 Berge, Anders. Att begripa det förflutna. Förklaring, klassificering, kolligation inom 
historievetenskapen. s. 46-51 
16 Ibid. s. 13-16 
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Exempelvis kommer jag att urskilja ekonomiska och sociala orsaker till att franska 

revolutionen utbröt.  

 

Förklaringar kan också bygga på interaktioner mellan aktör och struktur. Aktörerna 

påverkar varandra genom sitt handlande och att de strukturella omständigheterna 

påverkar aktörerna.17 Berge redogör för Christina Florins undersökning, en undersökning 

av den svenska folkskolans lärarkår 1860-1906. Hon försöker förklara två olika 

processer, den ena är ökningen av andelen kvinnor bland småskol- och folkskollärarna. 

Den andra är professionaliseringen av läraryrket. Florin visar hur aktörers handlande i en 

process kan skapa strukturella mönster för en annan process. Där hon framhåller en tredje 

process som var staten i förändringen av skolan, när staten tog över folkskolan öppnades 

dörren för kvinnliga lärare som gavs samma utbildning som männen. På det viset 

främjades både skolans professionalisering samt feminisering. 18

 

Historieämnet och historiesynen förändras ständigt och formas av intellektuella 

förhållanden. Nya fält skapas till följd av olika rörelser i samhället, ett tydligt fält som 

demonstrerar sådana sammanhang är kvinnohistoria. I början av historieskrivningen 

försökte man komplettera den existerande historieskrivningen genom att lyfta fram och 

synliggöra kvinnan, för att visa att kvinnan också hade en historia. Nu mera ser man på 

skillnaden mellan biologiskt kön och socialt kön. Könsrelationen sätts i centrum där det 

fokuseras på hur ”kön” skapas socialt och historiskt. Kvinnohistoria är en typ av 

socialhistoria där kvinnans roll i historien sätts in i ett socialt perspektiv. Socialhistoria 

kan man också kalla strukturhistoria. Där man istället för att koncentrera sig på enskilda 

individer fokuserar på kollektiva fenomen som att studerar olika yrkesgrupper eller 

kvinnans roll. Socialhistoria innebär att man studerar samhällets struktur, hur det är 

indelat, exempelvis hur kvinnans roll är i samhället. 19 I min undersökning kommer jag 

att studera kvinnans roll i samhället under franska revolutionen utifrån hennes sociala 

position. 

                                                 
17 Kjeldstadli, Knut. Det förflutna är inte vad det en gang var . s. 44-45 
18 Ibid. s. 46-47 
19 Ibid. s. 98-100 

 8



1.4.2 Kvantitativ teori 
 

Den kvantitativa teoretiska utgångspunkten i min analys är hämtad ifrån Göran Andolfs 

Historien på gymnasiet – Undervisning och läroböcker 1820-1965. Han menar att när 

man undersöker läroböcker är det lämpligast att börja med hur stoffet disponeras,  

hur det är strukturerat (stoffstrukturering & stoffsortering) och om dispositionen är 

kronologisk eller systematisk. Med stoff menar han det historiska materialet som finns 

nedskrivet i läroböckerna, hur det är uppdelat i olika avsnitt samt vad som behandlas i 

avsnitten . Vidare bör stoffets avvägning undersökas, stoffurvalet vilket är ett urval av 

stoffet, och hur de avvägs mot varandra.  Andolf för en diskussion om hur 

epokindelningar ser ut och har sett ut över tid där läroböckernas grundläggande indelning 

är den i epoker, antiken, medeltiden och den nya tiden. För att ta reda på epokindelningen 

har han undersökt läroböckernas innehållsförteckning vilket jag kommer att använda mig 

av i min undersökning. Han menar att det borde vara möjligt att visa upp bättre och 

intressantare resultat med kvantitativa och systematiska metoder. För att visa på hur olika 

slag av stoff fördelat sig d. v. s vilket urval författaren har gjort. För att relatera dessa 

kvantitativa mått använder han sig av så kallade normalrader bestående av 50 nedslag.20 

Att undersöka med normalrader anser jag vara för tidskrävande och ryms inte i min 

undersökning. 

1.5 Vad säger kursplanen? 

 

Den gemensamma kursplanen för historia, geografi, religionskunskap och 

samhällskunskap är utformad ur ett grundläggande samhällsorienterande perspektiv som 

tillsammans med kursplanerna för de enskilda ämnena utgör en helhet. Texten för varje 

enskilt samhällsorienterande ämne utgör en fördjupning av den gemensamma kursplanen.  

                                                 
20 Andolf Göran, Historien på gymnasiet – Undervisning och läroböcker 1820-196. s. 136-142 
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Studier i de samhällsorienterande ämnena skall kopplas samman med kunskaper i skolans 

andra ämnen. Enligt kursplanen skall skolämnet historia omfatta inslag av ekonomisk, -

social, -politisk samt kulturell historia. 21

 

Historiemedvetandet är ett övergripande begrepp i undervisningen där kunskaper i 

huvuddragen om den historiska utvecklingen skall tillföra bilder av ett tidsperspektiv hos 

eleven. Historien är präglad av insatser och skeenden, konflikter och spänningar som 

påverkat utvecklingen över tid. I detta ingår sociala, -kulturella, -ekonomiska, och 

tekniska framsteg men också spänningar, maktförskjutningar och konflikter mellan 

länder. En viktig del i undervisningen är att eleven får en förståelse för olika epoker 

vilket ger en referensram för människor livsvillkor under den perioden. Ämnet belyser 

hur villkoren för män, kvinnor och barn i olika samhällsklasser sätts in i ett historiskt 

sammanhang. 22

 

Utifrån kursplanens mål där eleven skall känna till hur människor livsvillkor har 

förändrats, där skolämnet skall innefatta inslag av ekonomisk, social och politisk historia 

samt att ämnet skall belysa kvinnans roll, har jag tillsammans med teorierna på 

historiesynen med orsak och verkan, struktur och genus konstruerat följande 

analysfrågor: 

1.5.1 Analysfrågor 
 

• A: Vilka orsaker beskriver utbrottet till franska revolutionen i de utvalda 

böckerna? 

• B: Skildras människors levnadsvillkor under franska revolutionen i läroböckerna? 
 

• C: Beskrivs franska revolutionen utifrån ett ekonomiskt, - politiskt och socialt 

historiskt perspektiv i läroböckerna? 

                                                 
21 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=23&skolform=11&id=3882&extr
aId=2087 2007-05-16 
22 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=24&skolform=11&id=3884&extr
aId=2087 2007-05-16 
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• D: Hur framställs kvinnans roll under revolutionen i de utvalda läroböckerna? 

1.6  Metod och avgränsning 

 
Mitt metodavsnitt är uppdelat i två delar med underrubrikerna kvalitativ metod och 

kvantitativ metod, där den förstnämnda belyser min kvalitativa del av undersökningen 

som är en textanalys på franska revolutionen. I den kvantitativa delen av undersökningen 

använder jag mig av analysredskap för att analysera lärobokstexterna.   

1.6.1 Kvalitativ metod 
 
I min kvalitativa textanalys kommer jag att undersöka franska revolutionen i de tre 

utvalda läroböckerna utifrån kursplanens utförande. Undersökningen är begränsad till att 

undersöka franska revolutionen i de utvalda läroböckerna. Analysen sker med hjälp av ett 

antal frågor som ställs till texterna i läroböckerna vilka är utformade efter kursplanen. 

 

Metoden som används i den kvalitativa innehållsanalysen är textanalys. Speciellt 

uppmärksammas, franska revolutionen utifrån kursplanens mål. Analys och tolkning sker 

med hjälp av ett antal frågor som ställs till texten, se analysfrågor 1.5.1 (För att kunna 

upptäcka skillnader i texten har de olika utvalda läroböckerna jämförts med varandra.)  

Selander menar att det är intressant att studera vilka fakta och stoff som författaren väljer 

att inkludera och exkludera i sina böcker. Selander menar att det inte är meningsfullt att 

analysera allt som står i texterna utan det är bättre att göra en avgränsning till några få 

teman och sedan jämföra detta i flera olika böcker.23

 

1.6.2 Kvantitativ metod 
 
I min kvantitativa undersökning har jag har valt att begränsa mig till franska revolutionen 

och första världskriget i tre aktuella läroböcker i historia för den svenska grundskolans 

senare del.  

                                                 
23 Selander Staffan, Den omöjliga läroboken – Rapport från Läromedelsöversynen. DS 1988:24 
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De analysredskap som jag använt mig av i min kvantitativa undersökning är 

epokindelning, stoffstrukturering, stoffsortering, stoffurval, och stoffutrymme.24 Bilder, 

diagram, kartor mm. inkluderas inte i undersökningen på grund av tidsbegränsningen.  

 

En kvantitativ undersökning är att föredra om man skall undersöka hur stort utrymme 

olika kategorier upptar i exempelvis en text. Frekvenser och utrymme är den kvantitativa 

innehållsanalysens främsta kriterium på viktighet. Det som ofta brukar kallas nedlåtande 

för mekaniskt räknande i en kvantitativ analys är en av dess stora fördelar eftersom det på 

relativt kort tid kan gå igenom stora datamängder och analysera dem. Metoden innebär 

inte enbart ett mekaniskt räknande utan den innebär allt som oftast att innehållet måste 

tolkas för att man skall kunna föra in dem i rätt kategori.25

 

För att säkerställa resultatet kommer jag att använda mig av både en kvalitativ och 

kvantitativ metod. 

1.7 Epokindelning 

 
I avsnitt 2 har samtliga undersökta läroböcker förutom det inledande avsnittet, Varför 

historia? En kronologisk överlappande kapitelstruktur. Kapitelstrukturen representerar ett 

grovhugget genomsnitt av böckernas epokindelning.  

 

Epokerna är indelade efter:  

Varför historia?, forntiden – 500 f Kr, antiken 500 f Kr – 500, 500 – 1500, 1500 – 1750, 

1750 – 1850, 1850 – 1914, 1914 – 1945, 1945 – samt annat. Detta är en ungefärlig 

indelning vilket baseras på läroböckernas kapitelstruktur som årtalsmässigt överlappar 

varandra. Annat innebär extramaterial i läroböckerna som t.ex. redogörelser för enskilda 

länders historiska utveckling vilket jag inte har tagit med i epokindelningen, detta finns 

framförallt i Sofie. 

                                                 
24 För förklaring av begreppen se teoriavsnittet, kvantitativ teori 1.4.1 s. 8. 
25 Esaiasson m.fl, Metodpraktikan, konsten att studera samhälle, individ och marknad. s. 223-225 
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1.8 Urval – Historieläroböcker för grundskolans senare år 

 
Mitt urval för historieläroböcker för grundskolans senare år har jag hämtat från 

skolverkets hemsida som länkar till FSL, Föreningen svenska läromedel26. På SUNET27, 

Swedish University Network, finns läromedelsproducenter listade i sin webbkatalog. På 

sidan finns också en länk till SLI, Svenska läromedel på internet28. Det är utifrån dessa 

listor på läromedel som jag sorterat mitt urval:  

 

Aktuella historieläroböcker
  
Bonnier SO - direkt 
Gleerups Sofi - Historia 
Gleerups Punkt - SO 
Liber Historia - SOS 
Liber Rondo - Historia 
Natur och kultur Puls historia 
Natur och kultur Levande historia 
 

För att minimera mitt urval till tre läroböcker i min undersökning och till min djupanalys 

har jag använt mig av ett slumpmässigt urval. Läroböckerna har samma utgivningsperiod. 

 

Utvalda aktuella historieläroböcker
  

Gleerups Sofi - Historia 

Natur och kultur Puls historia 
Natur och kultur Levande historia 
 

Alla ovanstående läroböcker är representerade i denna uppsats. 

                                                 
26 http://www.skolutveckling.se/skolnet/lankar/pedagog.html 2007-04-26 
27 http://katalogen.kthnoc.se/kat/business/corporations/publishers,_books_and_printed_matter/publishers 
2007-04-26 
28 http://www.sli.se/ 2007-04-26 
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2. Resultat 

2.1 Epokindelning 

 

Tabell 2. Läroböckernas ungefärliga epokindelning    

       

Epoker Levande historia % Puls % Sofi % 
Varför Historia? 2 sid 0 2 sid 0 2 sid 0 
Forntiden -500 f Kr 61 sid 14 29 sid 9 25 sid 11 
Antiken 500 f Kr -500 71 sid 17 13 sid 4 31 sid 14 
Medeltiden 500 -1500 45 sid 11 21 sid 6 19 sid 9 
Upplysningen 1500 -1750 27 sid 6 59 sid 18 9 sid 4 
1750 -1850 69 sid 17 57 sid 17 32 sid 14 
1850- 1914 29 sid 7 25 sid 7 5 sid 2 
Världskrigens tid 1914 -1945 63 sid 16 49 sid 15 31 sid 14 
1945 - 50 sid 12 69 sid 20 20 sid 10 
Annat 0 sid 0 13 sid 4 49 sid 22 
totalt 428  337  223  
 
 

Epokindelningen i de olika böckerna är tämligen jämt fördelat men det finns en del 

skillnader. I Levande historia läggs tyngdpunkten på antiken, industrialiseringen 1750 – 

1850 samt världskrigens tid 1914-1945 medan upplysningen 1500-1850 och tiden fram 

till första världskriget 1850 - 1914  inte får lika stort utrymme. I Puls får efterkrigstiden 

1945 – störst utrymme där antiken och övrig inte får speciellt stor plats. Annat (innebär 

extramaterial i läroböckerna som t.ex. redogörelser för enskilda länders historiska 

utveckling vilket jag inte har tagit med i epokindelningen) får störst plats 22% i Sofi 

vilket är en stor skillnad mot de andra böckerna där det inte får något större utrymme alls 

i Levande historia och 4 % i Puls.  
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2.1.1 Läroböckernas upplägg 
 
Levande historia är uppdelad i åtta olika teman där varje kapitel är numrerade till skillnad 

mot de andra böckerna som inte har teman utan enbart kapitelindelning. Varje tema 

förutom det första börjar med Röda tråden som är tänkt att binda samman de olika 

temana. Puls har så kallade faktarutor för att markera fördjupningar. Medan Sofi och 

Levande historia har olika svårighetsgrad där sidor som har en grön eller brun ton 

markerar att det är fördjupningskunskaper utöver grundkunskaperna. Varje kapitel 

avslutas med arbetsuppgifter, i Levande historia avslutas varje kapitel med Fundera och 

analysera vilket innebär frågor som rör människors liv under historiens gång. Övertaget 

ger böckerna ett gediget intryck där texten står i centrum i förhållande till bilderna för 

läsaren.  

2.2 Franska revolutionen 

 

2.2.1 Stoffstrukturering 
 
Stoffet är strukturerat i rubriker och underrubriker. 
 
Tabell 3. Stoffstrukturering, franska revolutionen   
       
  Franska revolutionen       
   Bastiljen faller     
    Vad finns i Bastiljen?   
    Bastiljen stormas    
    Orsaker till revolutionen   
    Staten försvagas ännu mer   
   Fem år av revolution 1789 - 1794   
    Nationalförsamligen samlas   
    Eden i Bollhuset    
    Oro och uppror    
Levande historia   Borgarklassen stärker sin makt 
    Kungen hämtas till Paris   
    Nya lagar och inre strider   
    Kungen försöker fly    
    Frankrike angrips    
    Kungen avrättas    
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    Värnplikt och skräckvälde   
      Skräckväldets ledare faller   
       
  Franska revolutionen och Napoleontiden   
    Ståndsamhället    

   
Franska revolutionen 1789-
99    

    Ett orättvist samhälle   
    Missväxt och missnöje   
    Ståndsriksdagen kallas in   
Puls Historia   Folket gör revolution   
    Frihet, jämlikhet och broderskap 
    Kvinnorna kidnappar kungen   
    Kyrkan plundras    
    Kungen försöker fly    
    Krig     
    "Skräcken"    
      Folkets besvikelse     
       

  
Nya 
tiden         

   Franska revolutionen    
    Frankrike -  Ett land i kris   
     Kritikerna blir fler och fler 
     Ekonomin rasar   
    Den franska nationalförsamlingen bildas 
     Bollhuseden   

Sofi - Historia    
Oroligheter 
utbryter   

     Oroligheterna sprider sig 
    Fortsatt reformarbete   
     Läget blir akut   
    Den andra revolutionen   
     Ludvig XVI avrättas 
        Militärerna tar makten 
 
 
Levande historia sorterar in sitt avsnitt under Franska revolutionen medan Puls sorterar 

in avsnittet under Franska revolutionen och Napoleontiden. Sofi skiljer sig från Puls och 

Levande historia genom att kategoriserar franska revolutionen under Nya tiden, som 

syftar på en social förändring i samhället. 
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2.2.2 Vad sorteras under franska revolutionen? 
 
Levande historia börjar direkt Franska revolutionen med anfallet på Bastiljen. Efter den 

inledningen förklaras de olika orsakerna till revolutionen med ekonomisk kris, missnöje 

bland befolkningen och ståndsindelningen.  

 

Puls inleder revolutionen med att förklara hur de stora franska upplysningsfilosoferna 

skrev böcker om hur samhället skulle styras där de inspirerade folket till att få lika 

rättigheter och skyldigheter. Ytterligare orsaker till att det blev revolution var det 

orättvisa ståndssamhället och missväxt. 

 

Till skillnad mot Puls och Levande historia sorterar Sofi revolutionen under den Nya 

tiden och börjar revolutionen med berättelsen om hur Charlotte Corday mördar den kände 

revolutionäre ledaren Jean-Paul Marat.29 Efter den inledande berättelsen förklaras 

orsakerna till revolution genom det orättvisa ståndssamhället, de kritiska 

upplysningsförfattarna samt den ekonomiska krisen.  

 

Händelseförloppet efter de grundläggande orsakerna fram till bildandet av 

nationalförsamlingen i Bollhuset 1789 sorteras i Sofi och Levande historia under ”Den 

franska nationalförsamlingen bildas” där de olika ståndens bakgrund beskrivs samt det 

tredje ståndets protest mot de övriga stånden genom bildandet av nationalförsamlingen. 

Puls skildrar samma skeende under ”Ståndsriksdagen kallas in. 

 

Efter oroligheterna med stormningen av Bastiljen skildras händelseförloppet i Puls med 

rubriken ”Frihet, jämlikhet och broderskap” där avskaffandet avståndssamhället 

förklaras, i Levande historia samt Sofi benämns liknande händelser med ”Oro och 

uppror” och att ”Borgarklassen stärker sin makt”.  Kvinnans roll beskrivs i Levande 

Historia med ”Kvinnorna kidnappar kungen” medan Sofi fortsätter med sin berättelse om 

Charlotte Corday. Levande historia nämner ovanstående händelser under ”Kungen 

hämtas till Paris”. Den nya författningen som kom 1791, kungens flyktförsök och hotet 

                                                 
29 Sofie – Historia s. 110-111 
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från grannländer sorteras ungefärligen i samtliga undersökta läroböcker på ett liknande 

sätt, ”Kungen försöker fly” och ”Krig. Levande historia fortsätter revolutionen med 

”Värnplikt och skräckvälde” och avslutar den med ”Skräckväldets ledare faller” med 

avrättningarna av Robbespierre och Danton samt mordet av Marat. 

 

2.2.3 Utrymme, franska revolutionen 
 
För att få ett jämförbart material gällande tidsrymden på franska revolutionen har jag valt 
att undersöka den dominerande tidsrymden i böckerna från ståndssammankallningen till 
Napoleon tar makten (1789 – 1799). 
 
Tabell 4. Utrymme, franska revolutionen 

  sidor  
Bok totalt område andel  
Levande historia 428 9 2, 1% 
Puls 337 8 2,4% 
Sofi 223 9 4,0% 
 
Levande historia och Puls har en ungefärlig lika stor del av sitt utrymme vigt åt franska 
revolutionen. Sofie sticker ut med sina 4% som är nästa dubbelt så mycket jämfört med 
de anda böckerna. 

2.2.4 Stoffurval 
 
Samtliga böcker har någon form av bakgrundsförklaring om ståndsindelningen, ståndens 

sociala status och plikter. Vad gäller den ekonomiska situationen förklaras bakgrunden i 

Puls problematiken med att staten var skyldiga borgare pengar som de hade lånat ut och 

nu ville de ha tillbaka dem. Sofi och Levande historia förklarar den ekonomiska krisen 

med alla krig som Frankrike varit inblandat i under 1700 – talet samt att de blev drabbade 

av ett antal missväxtår. 

 

Sammankallandet av generalständerna berättas i samtliga böcker där det förklaras vilka 

som tillhörde de olika stånden. Sofi nämner kungens krav på ökade skatter för att få bukt 

på den sviktande ekonomin.  
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Bollhuseden där den nya nationalförsamlingen bildades beskrivs i samtliga böcker där 

Levande historia förklarar som enda bok händelsen med inspiration från 

upplysningsförfattarna Voltaire och Rousseau samt den amerikanska revolutionen. Sofi 

och Puls förklarar bildandet av nationalförsamlingen genom det orättvisa 

röstningsförfarandet. 

 

Följande stormning av Bastiljen tar Puls upp vikten av att folket vågade trotsa kungen 

och ta makten i egna händer. Levande historia berättar ingående förfarandet inifrån 

borgen, vilka misstag befälhavaren gjorde. Sofi lägger tyngdpunkten på hur den gamla 

rojalistiska flaggan byts ut mot trikoloren. 

 

Alla böcker beskriver de oroligheter som bryter ut med nationalförsamlingens 

avskaffande av de högre ståndens privilegier. De mänskliga rättigheterna är i fokus och 

Levande historia och Puls beskriver kvinnotåget mot Versailles. I Sofi beskrivs kvinnans 

roll i en separat textruta. Vad gäller statens reformer beskriver Sofi som enda bok olika 

ekonomiska reformer som påverkade folket. Samtliga böcker berättar om hur kyrkas 

egendom konfiskerades och såldes. 

 

Alla böcker berättar om kungens flyktförsök vilket stoppades i Varennes. Puls har som 

enda bok kopplingen mellan Axel von Fersens och den franska drottningen Marie 

Antoinette. 

 

Levande historia berättar mer detaljrikt än de andra böckerna om nationalförsamlingens 

avskaffande av kungamakten, förklarandet av krig mot Österrike i april 1792 samt 

kungens avrättning 1793. Avrättningen av Marie Antoinette nämns endast i Puls. 

 

Alla böcker berättar om skräckväldets starka ledare, alla avrättningar och Robespierres 

slutliga död. Sofi är den bok som skiljer sig från de andra med berättandet av Charlotte 

Corday som mördade Jean Paul Marat som var en av skräckväldets mer framstående 

ledare. Levande historia tar upp bildandet av den nya grundlagen som kom 1795, 

samtliga böcker berättar om dess impopularitet och Napoleons kupp.  
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2.3 Första världskriget 

2.3.1 Stoffsortering och strukturering   
 
Böckerna sorterar sitt stoff i rubriker och underrubriker i följande ordning: 
 
Tabell 5. Stoffstrukturering, första världskriget   

    

 Första världskriget   

  Uppladning   

  Rivalitet mellan stormakterna  

  Ändrad balans i Europa  

  Allianser och krigsplanering  

  En utveckling mot 
krig 

  

  Gnistan som tände en världsbrand  

  Hårda krav från Österrike-
Ungern 

 

  Kriget förbereds   

  Svarta veckan   

  Krig på flera fronter   

  På västfronten   

Levande historia  På östfronten   

  Ubåtskriget   

  Krig jorden runt   

  Slutet på kriget   

  Miljoner döda   

  Ett förändrat Europa   

  Oeniga segrare   

  Missnöje i Tyskland   
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  Versaillesfördraget   

  En ny Europakarta   

  Olösta tvister   

  Nationernas förbund   

    

 Första världskriget 1914-1918   

  Upprustningen   

  Det började på 
Balkan 

  

  Vanvettets spiral-Den svarta veckan 

  Ett storkrig i Europa   

  Kriget på 
västfronten 

  

Puls Historia  Kriget i öster och söder  

  USA ingriper   

  Revolution i Tyskland-kejsaren flyr 

  Vanvettets pris   

  Nya stater bildas   

  Vem vann kriget?   

  Männens krig och kvinnornas seger 

  "Aldrig mera krig!"   

    

 Nya tiden   

 Första världskriget   

  Vänner och fiender   

  Krigsutbrottet   

  Schlieffenplanen   
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  På västfronten   

Sofi  Östfronten   

  Kriget i luften   

  Kriget till sjöss   

  Krigets slutskede   

  Versaillesfreden   

  Efter första världskriget   

  Europas karta förändras  

 

Sofi sorterar in första världskriget under samma tema som franska revolutionen, Nya 

tiden. Levande historia sorterar in kriget under rubriken första världskriget medan Puls 

sorterar in det under första världskriget 1914-1918.  

2.3.2 Vad sorteras under första världskriget? 
 

Levande historia inleder med sektionen ”Uppladdning” med 1900 – talets nya snabba 

kommunikationer som band samman Europa. Sofi och Puls tar ett direkt avstamp med 

upprustningen och alliansproblematiken mellan de olika stormakterna.  

 

Sofi berättar under ”Krigsutbrottet” om skottet i Sarajevo, hur första världskriget tog sin 

början, och fortsätter med ”Schlieffenplanen” hur Tyskland skulle gå till angrepp mot 

Frankrike med att gå genom det neutrala Belgien. Levande historia förklarar till skillnad 

mot de andra böckerna under avsnittet ”Ändrad balans i Europa” hur Tyskland växt sig 

starka efter sitt enande vilket ändrade maktbalansen i Europa. Under ”En utveckling mot 

krig” berättas det också om de olika spänningarna som låg i luften på Balkan. 

 

Puls sorterar in krigsutbrottet under ”Det började på Balkan” samt fortsätter med 

”Vanvettets spiral – Den svarta veckan” vilket beskriver hur de olika staterna förklarade 

krig mot varandra.  
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Levande historia sorterar in krigsutbrottet under avsnitten ”Gnistan som tände en 

världsbrand”, ”Hårda krav från Österrike – Ungern”, ”Kriget förbereds” samt ”Svarta 

veckan”. 

 

Krigsförloppet sorteras i Sofi under rubrikerna ”På västfronten” där Tysklands angrepp på 

Frankrike berättas med ett ställningskrig som följd, ”Östfronten” med Tyskland på ena 

sidan och Ryssland på den andra som tvingades dra sig tillbaka p.g.a. den ryska 

revolutionen, ”Kriget i luften” samt ”Kriget till sjöss”. Levande historia sorterar in hela 

händelseförloppet under ”Krig på flera fronter” medan Puls sorterar in händelseförloppet 

under ”Ett storkrig i Europa”. Puls nämner som enda bok att de baltiska staterna, Finland 

och Polen blev självständiga. 

 

Krigsslutet förklaras i Puls under avsnitten ”USA ingriper” och ”Revolution i Tyskland – 

kejsaren flyr”. I och med USA:s inblandning i kriget på Frankrikes och Storbritanniens 

sida fick kriget sitt slut och Tyskland var tvunget att kapitulera. Levande historia och 

Sofie sorterar USA:s inblandning under avsnitten ”Ubåtskriget” och ”Kriget till sjöss”. 

Den tyske kejsarens abdikation Wilhelm II år 1918, sorteras i Sofi under ”Krigets 

slutskede”, i Levande historia sorteras händelsen under ”Slutet på kriget”. 

 

Levande historia och Sofi avslutar första världskriget liknande med ”Ett förändrat 

Europa” vilket berättar om fredsfördraget i Versailles 1919, Tysklands missnöje med 

freden, den nya Europakartan samt misslyckandet med Nationernas förbund. Puls sorterar 

in slutet på kriget under ”Vanvettets pris” där huvuddragen i Versaillesfreden berättas 

och ”Nya stater bildas”. Till skillnad mot de andra böckerna beskriver Puls kvinnans 

historia och hennes ökade ställning i samhället efter kriget.  
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2.3.3 Utrymme, första världskriget 
 
För att få ett jämförbart material gällande första världskrigets tidsrymd har jag valt att 
undersöka från krigsutbrottet till freden i Versailles (1914 – 1919) 
 
Tabell 5. Utrymme, Första världskriget  
  sidor  
Bok totalt område andel % 
Levande historia 428 10 2,3% 
Puls 337 6 1,80% 
Sofi 223 5 2,2% 
 
Samtliga undersökta böcker har ett ungefärligt lika stort utrymme av första världskriget. 

Skillnaden i sidutrymme mellan Levande historia och Sofi är 5 sidor. 

2.3.4 Stoffurval 
 
Samtliga böcker har skottet i Sarajevo 1914 som en startpunkt för kriget. Sofi berättar 

direkt efter oroligheterna på Balkan hur de olika länderna förklarade krig mot varandra 

och som enda bok hur Tyskland hade planerat sin attack på Frankrike med den så kallade 

”Shlieffenplanen” för att undvika ett tvåfrontskrig. Puls och Levande historia väljer att 

beskriva ”den svarta veckan” efter skottet i Sarajevo, hur nästan hela Europa drogs in i ett 

storkrig. Levande historia har som enda bok med att både den tyske kejsaren och den 

ryske tsaren försökte att bromsa mobiliseringarna utan framgång. 

 
Tysklands anfall på Frankrike berättas i samtliga böcker men det är bara Puls som 

nämner att Tyskarna gick genom det neutrala Belgien för att snabbt kunna ta Frankrike. 

Händelseförloppet på västfronten beskrivs i samtliga böcker som ett ställningskrig, 

skyttegravskrig där tyskarna stoppades vi floden Marne. Puls nämner de brittiska 

förstärkningarna som en stor hjälp för Frankrike. Sofi berättar om tyskarnas nya 

stridsvapen gas som inte var speciellt effektivt. 
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Alla böcker presenterar freden i Brest – Litovsk 1918 mellan Tyskland och Ryssland men 

Levande historia är enda boken vilken nämner Tysklands stora dröm om att kraftigt utöka 

rikets gränser i öster. Sofi berättar om Lenins plan att stormakterna skulle förgöra 

varandra där hans intresse låg mera på det inrikespolitiska planet. 

 

Kriget till sjöss och USA:s ingripande i kriget som en avgörande faktor berättas i 

samtliga böcker. Puls är den bok som är mest detaljrik i beskrivningen av den tyska 

ubåtsblockaden och varför USA ingrep i kriget på ententens sida. Levande historia 

berättar troligen om den viktigaste orsaken till USA:s inblandning i kriget vilket var att 

Frankrike och Storbritannien hade tagit stora lån av USA. Sofi berättar som enda bok det 

enda sjöslaget på Skagerrak 1916 som slutade utan någon egentlig vinnare. 

 

Alla böcker behandlar slutet på kriget med Tysklands kejsare Wilhelm II: s abdikation 

men Levande historia är mer detaljerad vad gäller hur många soldater som stupade i 

kriget och framförallt soldaternas och folkets missnöje med det blodiga kriget.  

 

Versaillesfreden 1919 och dess följder beskrivs helt klart mest utförligt i Levande 

historia, ententens oenighet om skulden till kriget och Tysklands missnöje med att få 

skulden till kriget eftersom att de hade givit upp sina lagliga erövringar i öster. Samtliga 

böcker behandlar bildandet av nya stater med dess problem. Puls berättar som enda bok 

hur kvinnans roll förändrades under och efter första världskriget. Efterkrigstiden med 

bildandet av nationernas förbund (NF) tar alla böckerna upp men det är endast Puls som 

nämner att USA framträdde som en blivande stormakt. 
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3. Textanalys, franska revolutionen 

 

Resultatet av textanalysen kommer att redovisas en analysfråga i taget. Textanalysens 

framställning bygger på frågor som ställs till texterna, se 1.4.2.3 Analysfrågor. 

 

3.1 Analysfråga A: Vilka orsaker beskriver utbrottet till franska 

revolutionen i de utvalda böckerna? 

 

Sofi tar sin utgångspunkt till den franska revolutionen i den ekonomiska och sociala 

orättvisa som rådde i 1700 – talets Frankrike. Den orättvisa ståndsindelningen med adelns 

alla privilegier retade tredje ståndet som till största delen bestod av bönder men också av 

välutbildade läkare och lärare. Sofi förklarar därmed orsaken till franska revolutionen 

med de sociala orättvisorna som rådde i landet. 

 

Puls inleder bakgrunden till revolutionen med de franska upplysningsförfattarna som 

ville omstrukturera samhället och omfördela makten. Adeln och prästerna hade för stor 

makt, det var orättvist. Alla människor skulle ha samma rättigheter och skyldigheter, 

tankar som vi idag kallar för demokrati. Puls förklarar bakgrunden och orsaken till 

revolutionen med nya tankar som upplysningsförfattarna införde tillsammans med de 

sociala orättvisor som rådde. 

 

Levande historia börjar direkt med händelsehistoria, med den oroliga stämningen som 

fanns i Paris 1789. Med stormningen av Bastiljen som blev en symbol för folket som 

visade att den kungliga makten kunde bli besegrad. Den franska revolutionen hade inletts. 

Bastiljen var det som var den utlösande faktorn till revolutionen men Levande historia tar 

som Sofi utgångspunkt till revolutionen i den orättvisa ståndsindelningen samt de sociala 

orättvisorna.  
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3.2 Analysfråga B: Skildras människors levnadsvillkor under franska 

revolutionen i läroböckerna? 

 

Sofi skildrar den unga kvinnan Charlotte Corday i inledningen till revolutionen. Hon var 

den som mördade Jean Paul Marat vilken var en av revolutionens mest beryktade ledare. 

Corday var trött på allt dödande och ville få slut på eländet. Levande historia skildrar 

människors levnadsförhållanden genom att beskriva missnöjet med den orättvisa 

ståndsindelningen samt genom den fattigdom och misär som fanns i Frankrike på 1700 – 

talet med det tredje ståndets kämpande med skatter och avgifter. Folkets dåliga 

levnadsförhållanden gjorde att man ville strukturera om samhället, med 

upplysningsförfattarnas nya tankar ville man ändra från envälde till demokrati och 

framförallt frihet. Aktörernas vilja gjorde att samhällets struktur omvandlades där de 

strukturella omständigheterna påverkade aktörerna till att ta till grövre handlingar för att 

få till omvandlingen av samhället. 

 

Puls skildrar överklassens lyxliv med att berätta om hovadelns sällskapsliv på slottet 

Versailles. Den franska drottningen Marie Antoinette begrep inte folkets problem, hon 

hade fester och spelade kort hela dagarna. För folket hade maten blivit så dyr efter 

missväxtåren att människor svalt och var tvungna att uppsöka lokala soppkök. 

Kungens liv i överflöd på slottet visar på vilken oförståelse de hade för folkets liv i misär. 

Hans distansering till folket gjorde honom till en aktör som påskyndade de strukturella 

förändringarna.  

 
Analysfråga C : Beskrivs franska revolutionen utifrån ett ekonomiskt, - 

politiskt och socialt historiskt perspektiv i läroböckerna? 
 
Samtliga undersökta böcker berättar om ståndens olika sociala status. I Sofi och Levande 

historia beskrivs de tre stånden där prästerna var högst upp, adeln var andra ståndet och 

bönderna det tredje. I Puls beskrivs ståndssamhället med adel och präster högst upp, 

borgare som andra och bönderna som tredje.  
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Levande historia nämner som enda bok att borgarna stärkte sin sociala status i och med 

avskaffandet av de högre ståndens privilegier.  

 

Det ekonomiska perspektivet beskrivs i Levande historia med alla skatter som kungen 

ville ta ut på folket för att få rätsida på landets dåliga finanser. Adelns makt över 

bönderna beskrivs genom indrivning av hutlösa skatter vilket ledde till ännu mera 

missnöje från det tredje ståndet. Sofi och Levande historia berättar om bakgrunden till 

den ekonomiska krisen genom alla de dyra krig som Frankrike var inblandade i under 

1700 – talet. Puls berättar att den ekonomiska krisen också beror på att staten var 

skyldiga rika borgare pengar för de dyra krigen.  

 

Statens reformarbete med konfiskeringen av kyrkans egendom berättas i samtliga böcker 

men Sofi tar som enda bok upp den politiska reform som innebar att den politiska makten 

skulle ligga hos en riksdag men kungen skulle vara statschef. Rösträtten gällde enbart 

män och var knuten till en viss inkomst.  

Puls berättar om införandet av den nya riksdagen, konventet, som införde republik. 

Samtliga böcker berättar om ”skräckväldet” när den politiska makten övertogs av 

nationalkonventet.  

 

3.4 Analysfråga D: Hur framställs kvinnans roll under revolutionen i de 

utvalda läroböckerna? 

 

Charlotte Corday hade en väldigt stor roll i revolutionen och dess slut, Sofi har en särskild 

textruta som berättar om Charlotte Corday en ung adelskvinna som mist sin mor tidigt. 

Hon skickades till klosterskolan endast 14 år gammal, klostret fick stänga på grund av 

revolutionen. Händelseutvecklingen fångade hennes politiska intresse där hon blev mer 

och mer övertygad om att republik var det enda rätta för folket. När nationalkonventet 

stiftade en lag som innebar dödsstraff för motståndare till revolutionen fattade hon sitt 

beslut att mörda Jean-Paul Marat för att få slut på våldsamheterna.  
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Sofi skildrar som enda bok en ung kvinnas roll under revolutionen för att lyfta fram 

kvinnohistorien och visa att kvinnan hade en framträdande roll. 

 

Levande historia och Puls berättar om kvinnotåget till Versailles i texten vilket Sofi inte 

gör. De beskriver också folkets avsky till drottningen Marie Antoinette. Deklarationen 

om kvinnans rättigheter som ratades berättas det inte om i någon bok. Samtliga böcker 

framställer kvinnan som en bifigur i sina texter, där den existerande könsrollen har en låg 

social status.   
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4. Slutsatser 

 
Läroböckernas stil skiljer sig något åt där Levande historia är uppdelad i olika teman till 

skillnad mot de andra böckerna som har vanlig kapitelstruktur. Epokindelningen är 

tämligen jämt fördelad där de största skillnaderna är att i Sofi får ”övrigt” störst plats 

medan det inte får något utrymme alls i de andra böckerna. Levande historia lägger större 

tyngdpunkt på antiken medan i Puls får efterkrigstiden störst utrymme. 

 

Gällande de närmare undersökta områdena, franska revolutionen och första världskriget, 

skiljer sig inte stoffstruktureringen nämnvärt mellan de undersökta böckerna mer än att 

Levande historia är den bok som är mest omfattande vad gäller stoffurvalet. I utrymmet 

för första världskriget har samtliga böcker ungefär lika stort, den största skillnaden är att 

Levande historia har dubbelt så många sidor som Sofi. Förutom utrymmet under första 

världskriget skiljer sig inte böckerna åt nämnvärt. Historia är ingen exakt vetenskap 

vilket gör det svårt att komprimera ner den till ett enkelt och förståligt sätt. Grundorsaken 

till franska revolutionen beskrivs i samtliga undersökta läroböcker med den orättvisa 

sociala och politiska ståndsindelningen. Puls skiljer sig något från de andra böckerna med 

att verkligen trycka på att upplysningsförfattarna hade en stor påverkan på de kommande 

omvälvningarna. Levande historia berättar om stormningen av Bastiljen som en viktig 

orsak, utlösande faktor för att revolutionen verkligen bröt ut. 

 

Alla böcker skildrar människors levnadsvillkor utifrån den fattigdom och misär som 

rådde i landet på 1700-talet. Dessa dåliga levnadsförhållanden gjorde att folket och dess 

ledare som aktörer ville strukturera om samhället. Kvinnans roll är begränsad i böckerna 

där hon skildras ur ett genussystem, där könsrelationen skapar ett socialt kön utifrån en 

klassificering. Kvinnan har en biroll som har en låg social status i samhället.  

 

 

 

 

 

 30



 4.1 Förslag till vidare forskning  

  

För den som är intresserad vore det intressant med en jämförande textanalys av det 

franska samhället av olika europeiska läroböcker för att studera historiesynen. 

 

En granskning av kvinnohistorien i allmänhet i aktuella historieläroböcker borde ge 

intressanta resultat. Kvinnans roll i historien har ju förändrats en del under åren. 
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