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Abstract 
 

The aim for this study is to discern what Swedish history teachers and a few select text books 

view on history is and how they work around the planning and teaching surrounding political 

revolutions.  The revolutions that have been studied for this thesis is the American, French 

and Russian revolutions, which have been picked for their magnitude and significance for 

Europe and the outside world in their respective time frame. The method chosen for the thesis 

is a qualitative content analysis, which has been applied onto both interviews that were held 

with four teachers of history, as well as onto an analysis of three different Swedish school 

books. The chosen theoretical framework was incorporated into the content analysis and is 

focused on views of history dependent on different historical perspectives on what has driven 

history forward. These views consist of: ideological/operator-driven, historical materialism, 

gender-based, ‘from-below’, ‘from-above’ and structural perspectives. The interviewed 

teachers claimed to operate after many different historical perspectives, and that their 

educational methods were mainly concerned with teaching the students to consider what their 

own perspectives were. The text books showed that they, at most times, operated after an 

ideological/operator-driven perspective with elements of historical materialism and structural 

perspectives. Both the teachers and text books spent the most time on the French revolution 

and the least amount of time on the Russian revolution. 
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1.0 Inledning 
 

Like our ancient fathers in regions of twilight, walk, gathering round the King:  

Again the loud voice of France cries to the morning; the morning prophesies to its 

clouds. For the Commons convene in the Hall of the Nation. France shakes! And the 

heavens of France Perplex’d vibrate round each careful countenance! Darkness of old 

times around them; Utters loud despair, shadowing Paris; her grey towers groan, and the 

Bastille trembles. In its terrible towers the Governor stood, in dark fogs list’ning the 

horror; A thousand his soldiers, old veterans of France, breathing red clouds of power 

and dominion.1 

 

William Blakes samtida diktverk om den franska revolutionen fångar upp mångfald tankar 

om den stora omvandlingsprocessen. Han tänkte sig att den amerikanska och franska 

revolutionen var sammankopplade företeelser och i hans text kan man även se en rad 

revolutionära tankar från honom själv, och han var inte den enda. Tvärtom, så är just de stora 

politiska revolutionerna i Amerika, Frankrike och Ryssland några av de mest efterforskade 

händelserna inom historieämnet. 

 

Med detta i åtanke så förs tankarna mot hur vi lär oss om de politiska revolutionerna och vad 

vi väljer att lära ut. Har revolutionerna någon relevans när vi ska försöka förstå vår nutida 

omvärld, eller har deras bäst före datum passerat? Oavsett undervisas tusentals svenska elever 

om just revolutionernas tid och födseln av Sovjetunionen i skolan, både på grundskole- samt 

gymnasienivå.  

 

Under gymnasiet skall eleverna förberedas för att kliva ut i det verkliga livet, att kunna tolka 

sin omvärld i den samhälleliga och politiska sfären är en nödvändighet gymnasieskolan bör 

förbereda dem inför; då de stora politiska revolutionerna har betytt omvälvningar av inte 

enbart sina egna länder, men även för omvärlden så är de högst relevanta händelsemönster för 

eleverna att kunna bearbeta och analysera.  

 

                                                 
1 William Blake och John Sampson, The Poetical Works of William Blake, London, Oxford University press, 
1913, sid 264. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka gymnasielärares och läromedlens beskrivningar 

kring undervisningen av de stora politiska revolutionerna utifrån en kvalitativ 

innehållsanalys, med en teoretisk förankring i historiesyn.  

 

1. Hur beskriver historielärare för gymnasiet sin planering av undervisningen för de 

stora politiska revolutionerna och vilken historiesyn opererar de efter inom sin 

undervisning? 

 

2. Vad säger läroböckerna för gymnasiet om de stora politiska revolutionerna och vilken 

historiesyn präglas läromedlen av? 

 

 

 

1.2 Begreppsförklaring och historisk bakgrund 
 

Ordet ’revolution’ i sig innebär en kraftig, och snabb omvandling i samhället, en politisk 

revolution innefattar ett händelseförlopp där en kung/regering blir avsatt och därefter ersatt av 

revolutionärerna. 

 

Under denna uppsats kommer händelseförloppet i Amerika att betecknas som den 

’amerikanska revolutionen’, och inte det ’amerikanska frihetskriget’. Det råder en viss 

oenighet gällande vad som egentligen är mest passande för händelsen, men för enkelhetens 

skull kommer det inte ske omnämningar av begreppet frihetskrig i koppling till Amerika i 

denna uppsats om det inte är på så vis lärare och läromedel presenterar den.  

 

Missnöjet grodde i Amerika under 1700-talet. Nybyggarna menade på att den representation 

Storbritannien gav dem inte var tillräcklig, och höga skatter florerade utan att någon i 

kolonierna kunde påverka dem. Problematiken nådde sin kulm 1773 under ’Tea Act’. Den, av 

den brittiska regeringen godkända, importen av thé från Kina direkt till kolonierna ledde till 

att en grupp förklädda kolonister bordade ett av lastningsskeppen vid Bostons port och 

kastade det dyrbara téet överbord. Detta är startskottet för revolutionen, och brukar i folkmun 
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kallas för ’Boston Tea party’.2 Avslutningen för revolutionen kom 1789 då 

självständighetsförklaringen utgavs, där alla människor beräknades vara fria under Gud, 

vilket dock inte innefattade kvinnor, svarta slavar eller ursprungsbefolkningen.3 

 

Det omfång som den franska revolutionen kommer diskuteras i för denna uppsats gäller 

primärt den första revolutionen och tiden fram till Napoleons maktövertag, vilket innefattar 

åren 1789–1799. Trots att det brittiska imperiet tappade sina dyrbara kolonier efter den 

amerikanska revolutionen, så var det ändå inte de som led störst utav efterdyningarna av 

revolutionen – utan det var istället Frankrike. Kungen, Ludvig XVI, satsade en stor mängd 

pengar och soldater för att stötta kolonisterna i Amerika mot den gamle konkurrenten 

Storbritannien, vilket ledde till att Frankrike var på gränsen att gå bankrutt. Detta ledde till 

högre skatter för det tredje ståndet (cirka 95% av Frankrikes befolkning) och ett stort 

missnöje.  

 

För att kunna göra detta var kungen tvunget att tillkalla Generalständerna, som skulle samla 

representanter från alla tre samhällsstånd i Frankrike; adeln, prästerskapet och ’det vanliga 

folket’. Det tredje ståndet vädjade att de alla skulle samlas under ett tak, men blev istället 

flyttade till en tennissal i Versailles. Här kom de överens om att inte upplösa sig innan staten 

erkände dem som nationalförsamling – vilket numera är känt som ’Eden i Bollhuset’. Den 

avgörande händelsen kom den 14 juli 1789 då det gamla fängelset Bastiljen stormades av 

revolutionärerna.4 En ny författning anlades tillslut där all nobilitet och prästerskap blev 

avtagna sina titlar, och kungaparet blev giljotinerade 1793.5 De följande ’terroråren’ markeras 

av ett högt antal avrättningar, Robespierre och hans revolutionärsmän samt en vilja att 

expandera revolutionen till andra länder. En av de militärmän som klättrade i rang under 

denna tid var Napoleon Bonaparte, som sedermera störtade Direktoratet och tog kejserlig 

makt över Frankrike 1799.6 

 

                                                 
2 John P McKay, Patricia Buckley Ebrey et al, A History of World Societies, 10: upplag, Boston, Bedford/St. 
Martin’s, 2015, sid 654. 

3 McKay, Ebrey et al, 2015, sid 656 – 657. 

4 Ibid. s. 657–658. 

5 Ibid. s. 659–663. 

6 Ibid. s. 664–666. 
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Den sista revolutionen som tas upp i denna uppsats är den ryska revolutionen, vilket även är 

den som ligger närmast i tid. Här måste en definition av exakt vilken tid som skall presenteras 

ges, då det finns en rad etapper inom revolutionen i sig att utgå ifrån. Tiden som kommer 

undersökas bygger primärt på revolutionsåret 1917, vilket även inkluderar februari- och 

oktoberrevolutionen. I folkmun brukar man tala om just februari och oktober som 

månadsangivelse för revolutionerna, på grund utav det ryska kalendersystemet, egentligen 

skedde de i mars respektive november. För denna uppsats kommer dock begreppen februari- 

och oktoberrevolutionerna att användas.  

 

Ryssland var 1914 ett agrart samhälle med en liten urbanisering. Då landet gav sig ut i första 

världskriget led de ofantliga förluster. Tsaren, Nikolaj II, hade ingen direkt militär utbildning 

men begav sig ändå ut till fronten efter kritik av Riksduman och lämnade Rysslands styre i 

Tsarinnan Alexandras händer. Missnöjet grodde redan bland folket, och den 8:e mars 1917 

skedde en kvinnomarsch in till Petrograd, och orsakade stora kravaller. Tsaren befallde att 

freden skulle återuppstå, men vid det laget var det redan försent. Duman deklarerade en 

provisorisk regering den 12:e mars 1917, tre dagar senare abdikerade tsaren.7  

 

Den aristokratiska regeringen gjorde folket besvikna, men Petrogradsovjeterna vann snabbt 

folkets hjärtan. Officerare fick sina privilegier inom armén indragna, vilket ledde till en total 

kollaps inom det militära och när bönder började ta tillbaka land från jordägarna vandrade 

även soldater hem för att kunna ta något slags landområde för sig själva. Regeringen var då 

hotade av både tyska arméer men även av det egna folket som kallade efter sovjetisk makt 

och en mer radikal revolution. Detta leder till nästa revolution, oktoberrevolutionen, som 

leddes av Vladimir Lenin med allmänt stöd ifrån folket.8 Att en marxistisk revolution var 

möjligt i Ryssland var främst på grund utav Lenin och Trotskijs motsägelse till att Marx 

princip enbart kunde införas i högkapitalistiska länder. Att de kunde ta styret var även till stor 

del på grund utav stort stöd bland Bolsjevikiska partiet och folket.9 

 

 

                                                 
7 John P McKay, Patricia Buckley Ebrey et al, A History of World Societies, 10: upplag, Boston, Bedford/St. 
Martin’s, 2015, sid 864 – 865. 

8 McKay, Ebrey, 2015, sid 867. 

9 Ibid. s. 867 – 869. 
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1.3 Teoretisk förankring 
 

Historiesyn beskriver en process där en forskare, eller privatperson, bildar en uppfattning om 

vad som har drivit historien framåt och ifall det egentligen ens finns en mening med historien 

i sig. I en fungerande demokrati, som den vi åtnjuter i Sverige, skall inte styrdokument 

presentera någon särskild historiesyn (med skäl av total objektivitet), i diktaturer hör det dock 

inte till ovanlighetens sak att man ’gömmer’ undan vissa delar av landets historia som inte 

överensstämmer med den utopi som diktatorn själv vill förmedla.10  

 

Historiesyn skall enligt Skolverket även introduceras för gymnasielever under följande 

former:  

 

”Att arbeta med historisk metod ska ingå i undervisningen. Det innebär att eleverna ska ges 

möjlighet att söka, granska, tolka och värdera olika typer av källor samt använda olika teorier, 

perspektiv och verktyg som förklarar och åskådliggör historiska förändringsprocesser.”11  

 

Historiesyn är som tidigare nämnt inte enbart en slags forskningstradition eller tidsenlig 

färgning, utan även vad historikerna själva anser vara motorn bakom den historiska 

utvecklingen, vilket är just den form av individualitet som eleverna till viss mån förväntas 

förhålla sig till.12 Hermansson-Adler påpekar att eleverna förväntas inte enbart att ’göra 

historia’, utan att de även ska kunna avvisa slumpen som en rimlig förklarandemodell och 

istället se på historien som någonting strikt orsaksbundet. Författaren fortsätter med att 

poängtera kursplanerna i LGY11 som obundna när det kommer till vilken specifik historiesyn 

som skall undervisas, utan att eleverna istället ska kunna utröna historiens framfart med 

hänsyn till båda enskilda aktörer såväl som större strukturalistiska mönster.13 

 

                                                 
10 Magnus Hermansson Adler, Historieundervisningens byggstenar: Grundläggande pedagogik och 
ämnesdidaktik, 3: Uppl, Stockholm, Liber, 2014, sid 60. 

11 Skolverket, Skolverket 2017, 2017, https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/his#anchor2 (hämtad 2018-01-22) 

12 Gabriela Bjarne Larsson, Att tänka kritiskt om sändaren, I Forma historia: Metodövningar, Gabriela 
Bjarne Larsson (red.), 23–89, Lund, Studentlitteratur, 2002, sid 29. 

13 Magnus Hermansson Adler, Historieundervisningens byggstenar: Grundläggande pedagogik och 
ämnesdidaktik, 3: Uppl, Stockholm, Liber, 2014, sid 60. 

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/his#anchor2
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/his#anchor2
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Den teoretiska utgångspunkten för denna uppsats blir alltså historiesyn som begrepp för att 

förklara hur lärare resonerar kring sin undervisning, vad deras elever vet och förstår kring 

dessa begrepp, samt ifall läromedlen förmedlar en viss historiesyn som kan uppfattas 

subjektiv till vissa moment eller händelser inom historien. Historikern skall i det längsta vara 

objektiv, men som Kjeldstadli påpekar så har historiker i senare tid förstått att det kan vara ett 

omöjligt uppdrag. Viktigare är det då att tydliggöra vilka perspektiv man själv arbetar efter 

för att undvika missförstånd.14 

 

Det finns en uppsjö av olika historiesyner att ta i åtanke, men för denna uppgift har inte alla 

varit relevanta. Därav kommer enbart de som förefallit sig vara väsentliga för denna uppsats 

presenteras här: 

 

1. Aktörsperspektiv/idealistisk historiesyn: Det är aktörerna och deras idéer som står i 

fokus för denna historiesyn. En historiker som utgår ifrån ett aktörsperspektiv räknar i 

regel inte med strukturalistiska mönster i det beskrivna händelseförloppet, utan det är 

de inblandade aktörernas agerande som har drivit historien framåt, och deras idéer 

drivs ut i andra länder för att igångsätta liknande händelseförlopp där.  

2. Historiematerialism/materialistisk historiesyn: Främst pådriven av Marx och Engels, 

till skillnad från den idealistiska historiesynen så fokuserar den materialistiska på 

ekonomiska och sociala förhållanden som den primära drivkraften till historien. Man 

studerar sociala klasser istället för enskilda människor, och tar bort tanken om idéer 

som en drivkraft till historiens förlopp.  

3. Strukturalistisk historiesyn: En strukturalistisk historiesyn syftar på systematiska, och 

enskilda, mönster i samhället såsom kulturella, sociala eller ekonomiska. Strukturer 

uppkommer på grund utav mänskliga aktiviteter men står ofta över individuella 

människors möjlighet att påverka.  

4. ”Underifrånperspektiv”/historiesyn: Gemene man står i fokus vid 

underifrånperspektivet, det är alltså inte de ”stora” aktörerna såsom kungar eller stat 

som historien fokuseras vid, utan snarare livet hos vanliga människor och vilken 

påverkan de har haft på historiska händelseförlopp.  

                                                 
14 Knut Kjeldstadli, Det förflutna är inte vad det en gång var, Lund, Studentlitteratur, 1998, sid 286. 
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5. ”Ovanifrånperspektiv”/historiesyn: Står i kontrast till underifrånperspektivet, då man i 

ett ovanifrånperspektiv undersöker livet hos just de ”stora” aktörerna – vilket 

egentligen betecknar en väldigt traditionell historieskrivning. 

6. Genusperspektiv: Historiesyn som utgår ifrån ett genusperspektiv fokuserar på sociala 

mönster och grupper, men gör detta ur ett socialkritiskt synsätt där marginaliserade 

grupper lyfts fram och vars historiska position ofta problematiseras.15 

 

1.4 Metod och material 
 

Ansatsen för denna studie kommer vara av kvalitativ karaktär, då med fokus på en kvalitativ 

innehållsanalys för studier av läromedel samt skriftliga intervjuer. Gällande just 

innehållsanalyser så är det snarare dess kvantitativa motsvarighet som är den mest använda 

metoden, men för att kunna fokusera på att analysera materialet så har det kvantitativa valts 

bort.   

 

1.4.1 Kvalitativ innehållsanalys 
 

Det primära tillvägagångssättet för två delar av denna uppsats kommer falla inom kategorin 

för en kvalitativ innehållsanalys med en styrd ansats. En innehållsanalys kan användas på ett 

flertal olika sätt, i regel är den kvantifierbar men kvalitativa versioner av den har ökat i 

popularitet de senaste åren. Forskning som arbetar utifrån en kvalitativ innehållsanalys 

fokuserar främst på karaktäristiska spår i språk som kommunikation, men även med ett fokus 

på innehållet i en text och dess kontextuella mening. 

 

Både intervjustudien och analysen av läromedlen faller under den kvalitativa 

innehållsanalysen. För att bearbeta texterna har sammanhängande kategorier valts för att 

sortera in resultatdelen på ett effektivt och genomlöpande vis, den teoretiska förankringen 

historiesyn agerar som underkategorier – eller kodord – i resultatdelen. I diskussionsdelen 

kommer de främst förekommande underkategorierna att presenteras och analyseras.  

 

                                                 
15 Anders Florén och Henrik Ågren, Historiska undersökningar: Grunder i historisk teori, metod och 
framställningssätt, Lund, Studentlitteratur, 1998, sid 53. 
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Kategorier: Historiesyn, prioriteringar. I intervjustudien presenteras även kategorin 

’revolutionerna i fokus’.  

 

Underkategorier/kodord: De historiesyner som presenterats i den teoretiska förankringen 

kommer användas som de primära underkategorierna, aktörs/ideologiskt perspektiv, 

historiematerialistiskt perspektiv, strukturalistiskt perspektiv, genusperspektiv.16 För att se en 

mer detaljerad förklaring av historiesynerna, se den teoretiska förankringen.17 

 

Det innehåll som den styrda ansatsen ofta behandlar är ett redan existerande teoretiskt 

ramverk, i denna uppsats är det historiesyn som är den aktuella teorin. Fokusen läggs då på 

att genom sin forskning kunna bygga vidare på teorins begränsningens ramar räckvidd, både 

genom öppna intervjuer och, i detta fall, innehållsanalys av läromedel. Inom en styrd ansats 

är ett visst kodningschema en vedertagen del av arbetet. Koderna är olika begrepp forskaren 

kan använda sig utav för att göra kategoriseringar av det hen utrönar. För att hålla uppsatsen 

relevant till teorin så kommer kategoriseringarna för denna uppsats vara olika historiesyner. 

Kategoriseringarna kommer beräkna hur regelbundet en viss historiesyn förekommer i både 

text- och bildbruk, för att sedan kunna analyseras i diskussionsdelen av uppsatsen. 18 

 

Eftersom att den teoretiska förankringen är historiesyn ur ett relativt brett begrepp så faller 

det sig naturligt att de kategoriseringar som används i analysen bygger på just historiesyn. 

Kategorierna har valts utifrån de historiesyner jag själv anser är mest förekommande i 

läromedlen, samt att historiesyner som av sedvana inte är normalt förekommande inom 

gymnasieskolans undervisningsformer inte har inkluderats i dessa kategoriseringar. 

 

Fokusen för läromedelsanalysen var som sagt att den skulle fokusera på läromedel som 

släpptes efter LGY11. Urvalet gjordes främst för att det var mest relevant i en nutida kontext, 

men även för att uppsatsen i sig självt ska hålla en relevans en tid framöver. Det finns en 

uppsjö med olika läromedel för de nuvarande Historia 1, 2 och 3-kurserna men jag har valt att 

använda mig av de som fanns att tillgå vid Umeå Universitetsbibliotek. De läromedel som har 

                                                 
16 Hsiu-Fang Hsieh och Sarah E Shannon, Three Approaches to Qualitative Content Analysis, 

Qualitative Health Research, Vol. 15, No. 9 (2005): 1277–1288, Doi: 10.1177/1049732305276687 
17 Se sida 7. 

18 Se sida 47. 
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valts ut kommer enbart analyseras ur de kapitel och stycken som direkt handlar om de stora 

politiska revolutionerna. 

 

De läromedel som har valts ut är: 

• ”Historia 1 – Då, nu och sedan 50p” Sture Långström, Weronica Ader, Ingvar Ededal, 

Susanna Hedenborg. 

• ”Alla tiders historia 2 - 3” Olle Larsson, Hans Almgren, Birgitta Almgren. 

• ”Den Moderna tidens historia” Ulf Jansson. 

 

Det finns förstås andra läromedel som skulle kunna inkluderas i en liknande uppsats, men för 

att få en relativt heltäckande bild så har dessa valts ut som ett slags ”stickprov”. Böckerna 

ämnar belysa vad för slags material gymnasielärare inom historia har att tillgå när de planerar 

sin undervisning. Ett bra läromedel är enligt eget tycke en hjälpreda för både lärare och elev 

där historiska skeenden och aktörsval utrönas på ett pedagogiskt och teoretiskt hjälpsamt sätt. 

I synnerhet för den nyexaminerade läraren kan läromedel vara ett bra substitut till helt 

självgående lektioner, och att ha den som stöd innan läraren kan känna sig helt säker i dennas 

lärarroll. Med det sagt så är förstås den allmänna önskan att läromedlet ska vara så 

heltäckande som möjligt. 

 

Analysen tar även hjälp utav Ammerts (red.) antologi ”Att spegla världen: Läromedelsstudier 

i teori och praktik”19, eftersom att boken fokuserar på läromedels roll i skolan samt hur de på 

bästa vis kan analyseras.  

 

Denna studie kommer som komplement till läromedlen inbegripa skriftliga intervjuer av 

historielärare. Intervjuerna kommer ske genom kontakt via e-post, vilket innebär att lärarna 

får frågorna till intervjun skickade till sig och kan sedan skicka tillbaka dem till mig i samma 

dokument. Skälet till varför skriftliga intervjuer har valts är primärt för att intervjuerna ska 

agera som ett komplement till analysen av läromedlen för att läsaren ska kunna få en 

välrundad bild utav undervisningen om revolutionerna, och det då inte anses vara nödvändigt 

att genomföra muntliga intervjuer. Kvale poängterar att datorassisterade intervjuer är 

                                                 
19 Niklas Ammert (red.), Att spegla världen: Läromedelsstudier i teori och praktik, Lund, Studentlitteratur, 
2011. 
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ofantligt viktiga för en kvalitativ intervju, eftersom det i princip eliminerar 

transkriberingssteget så att författaren direkt kan påbörja analysen av materialet.20 

 

Att genomföra intervjuer på lärare blir högst relevant då de representerar den största 

kopplingen mellan läromedel och kursplan till eleverna. Trost talar om kopplingen mellan 

informella intervjuer och det socialpsykologiska perspektivet ‘symbolisk interaktionism’.21 

Ifall man utgår ifrån det perspektivet i en pedagogisk kontext så agerar skolan och lärare som 

en socialiserande institution där vi kommunicerar information och kunskap till elever, språk 

och förmedlings-komponenten i interaktionen blir då central för att eleven ska kunna nå en 

reflekterande och framförallt medveten intelligens.22 Därav räcker det inte med att eleverna 

har ett ’bra’ läromedel och förutsättningar som Skolverket kan bidra med, utan lärarna förblir 

den viktigaste komponenten i deras lärande.  

 

Intervjustudien kommer följa Kvales sju steg till en kvalitativ intervju: 

 

1. Tematisering: Formulera målet med undersökningen och kontextualisera temat som 

skall bli undersökt innan intervjuerna påbörjas. Frågor som ‘varför’ och ‘vad’ bör 

klargöras innan frågan om ‘hur’ - eller metoden- framställs. 

2. Formgivning: Planera formgivningen av studien, ta i åtanke alla sju steg av 

undersökningen innan intervjuerna tar fart. Formgivningen av studien företas med 

erhållande av den avsedda kunskapen och de moraliska implikationerna i åtanke. 

3. Intervjua: För intervjuerna baserat på en intervjuguide och med ett reflekterande 

närmande till den eftersökta kunskapen och den interpersonella relationen till 

intervjusituationen. 

4. Transkribera: Förbered intervjumaterialet för analys, vilket generellt inkluderar en 

transkription från tal till skriven text. 

5. Analysera: Besluta, på basis av syfte och ämnet för undersökningen samt naturen av 

intervjumaterialet, vilka analysmetoder som är passande för intervjuerna. 

                                                 
20 Steinar Kvale och Svend Brinkman, InterViews: Learning the Craft of Qualitative Research Investigating, 2:a 

upplagan, Los Angeles, Sage Publications, 2009, sid 149. 
21 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer, 4:e upplagan, Studentlitteratur AB, Lund, 2010, sid 43. 
22 Nationalencyklopedin, symbolisk interaktionism. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/symbolisk-interaktionism (hämtad 2017-12-18) 
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6. Verifiera: Fastställ validiteten, pålitligheten och generaliserbarheten av intervju 

fynden. Pålitligheten refererar till hur konsekventa resultaten är och validiteten syftar 

till ifall en intervjustudie undersöker det den ämnar undersöka. 

7. Rapportera: Kommunicera resultaten av undersökningen och de applicerade 

metoderna i en form som lever upp till de kunskapliga kriterierna, tar de etiska 

aspekterna av undersökningen i åtanke, och resultaten i en läsbar produkt.23 

 

Eftersom att intervjustudien som genomförts för den här undersökningen har skett via 

skriftlig form, så har transkriberingssteget modifierats för att följa syftet av uppsatsen, vilket 

är att genomföra skriftliga intervjuer via e-mailkontakt.  

 

Intervjufrågorna som ges till lärarna har som mål att vara heltäckande, så det finns en god 

marginal för alla element i uppsatsen; historiesyn, planering samt undervisning om 

revolutionerna. De frågor och svar som lärarna gav presenteras ibland bilagsdelen av 

uppsatsen.24  

 

De etiska principer som lagts vid intervjustudien innefattar att lärarnas namn eller vilken stad 

de undervisar i inte kommer inkluderas i uppsatsen. Istället ges lärarna fabricerade namn och 

presenteras på följande vis: 

 

• Petra Svensson: Kvinnlig gymnasielärare i Västerbottens län.  

• Daniel Gabrielsson: Manlig gymnasielärare i Västerbottens län. 

• Anders Jansson: Manlig gymnasielärare i Norra-Västerbottens län. 

• Sanna Kristersson: Kvinnlig högstadielärare i Stockholms län. 

 

1.5 Metoddiskussion 
 

Den mest uppenbara kritiken mot att ha en intervjustudie är förstås den problematiska, 

ändock mänskliga, egenskapen att vilja försköna sanningen. Lärare har som känt ett flertal 

olika uppgifter som ingår i dess arbetsroll, därav kommer eftersläpningar att ske i deras 

                                                 
23 Steinar Kvale och Svend Brinkman, InterViews: Learning the Craft of Qualitative Research Investigating, 2:a 

upplagan, Los Angeles, Sage Publications, 2009, sid 102. 
24 Se sida 56 för presentation av lärarnas intervjuer och de frågor som ställdes till dem.  
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undervisning, av olika skäl. Trots att ingen värdering läggs i frågeställningarna eller deras 

svar, så måste man som undersökande inse att det kan förekomma vilseledande svar eller 

generaliseringar. Att säga hur man planerar att undervisa om politiska revolutioner i koppling 

till vad styrdokumenten säger, kontra vad som faktiskt utförs i klassrummet kan vara två 

skilda saker. Därav måste intervjuaren i största mån möjligt undvika att ställa ledande frågor 

till sina undersökningssubjekt, i detta fallet gymnasielärare.  

 

Intervjuernas skriftliga karaktär har valts, trots dess brister, för enkelhetens skull. Det finns 

fördelar i att kunna exkludera transkriberingssteget Kvale beskriver och istället kunna 

fokusera på andra komponenter i uppsatsen. Med det sagt så kan man koppla ihop 

problematiken i min första punkt med även detta. Att ha skriftliga intervjuer ger lärarna mer 

tid att tänka över sina svar, vilket ger större möjlighet till just att de förskönar sanningen. Jag 

själv har bedömt att skriftliga intervjuer trots detta är det bästa alternativet för uppsatsen, då 

det sparar tid till min läromedelsanalys. Det är båda stora komponenter till uppsatsen, samt 

tidskrävande. Skriftliga intervjuer har därför en klar fördel till uppsatser som inte enbart 

fokuserar på intervjuer eller läromedelsanalyser.  

 

Genom att åskådliggöra lärarnas egna relation till revolutionsundervisningen samt deras 

historiesyn så kan vi även se hur den färgar deras undervisning, om den gör det 

överhuvudtaget. Det är tämligen uppenbart att lärarna kan vilja påpeka att de enbart följer det 

som Skolverket har satt ut åt dem, men där kan man återigen efter praktisk erfarenhet se att 

det oftast inte är så det går till i klassrummet. Uppsatsen ämnar därför också att se ifall det 

finns ett samband mellan hur lärarna ser på sin undervisning i koppling till Skolverket och 

deras egen historiesyn. Detta kommer ske via en genomgång av Skolverkets mål för 

historieundervisningen vid inledningen av innehållsanalysen på intervjuerna för att man som 

läsare snabbt ska kunna se tillbaka och påminnas om dem. 

 

Frågorna till intervjustudien är ämnade att vara högst objektiva, men vissa inslag kan ändå 

anses vara ledande. Exempelvis: ” Vilka olika aspekter av revolutionerna (tidsförlopp, stora 

händelser, vändpunkter etcetera) är viktiga att ha med vid undervisningstillfället?” nämner 

olika förslag för vad lärarna skulle kunna ha i åtanke när de svarar på frågan. Detta är i sig 

ledande, då lärarna inte kan ge sitt egna första intryck – eftersom att det är just dessa typer av 

händelser inom revolutionerna som anses vara av vikt för denna uppsats så har frågan ändå 

använts i sin fullhet. Dock är det viktigt att läsaren är medveten om att det finns subjektiva 



 

             

 

13 

element i intervjufrågorna. Sammanlagt skickades det ut ungefär 9 intervjuer, varav 4 

skickade tillbaka sina svar. 2 av dessa var kvinnor och 3 män. Representativt finns det mindre 

skillnad gällande antagen könstillhörighet och mer att hämta gällande den potentiella 

generaliseringen. Under denna uppsats är det i princip omöjligt att dra större slutsatser om 

vad ’alla’ historielärare för gymnasiet tycker om de politiska revolutionerna, men det antal 

som inkom anses vara nog för att kunna genomföra undersökningen. 

 

Analysen ämnar sig givetvis även att vara objektiv, men att nämna vilka läromedel som 

lägger mer eller mindre information, samt ifall den är subjektiv i sig självt, om revolutionerna 

blir som följd även mer subjektiv från min sida. Det finns en del att påpeka gällande hur 

många läromedel som är rimligt att inkludera med tanke på uppsatsens omfång, med tanke på 

att studien även omfattar intervjuer och metodiska element så var tre läromedel en rimlig 

avgränsning, två för Historieundervisningens grundkurser (1a1 och 1b) samt en för de högre 

kurserna (2 och 3). Jag har valt att inte analysera läromedlen i sin helhet, alltså en genomgång 

av hela boken, utan har istället valt att fokusera på de kapitel och stycken som direkt granskar 

revolutionerna på olika vis. Detta har gjorts på grund utav tidsbrist, samt att en heltäckande 

läromedelsanalys inte har varit en del av syftet till uppsatsen – utan det har varit menat att 

endast fokusera på hur skolväsendet undervisar och planerar undervisning om den 

amerikanska-, franska- och ryska revolutionen.  

 

1.6 Avgränsningar 
 

För denna uppsats kommer tre revolutioner att behandlas, den amerikanska, franska och ryska 

revolutionen. Då det finns en uppsjö av politiska revolutioner som skulle kunna inkluderas i 

en uppsats som denna så är det viktigt att författaren gör medvetna val gällande ens 

avgränsningar. Revolutionerna har i sin helhet valts ut på grund utav deras påverkan på 

omvärlden, och vilken magnitud de har haft och fortsätter att ha. Det finns en uppsjö med 

olika politiska revolutioner en skulle kunna inkludera i en uppsats av detta slag, men för 

denna uppsats var det relevant att välja några av de mest ’kända’ revolutioner som skulle 

kunna ha en rimlig utsikt att inkluderas i skolundervisningen.  

 

Den amerikanska revolutionen valdes i stort på grund utav självständighetsförklaringens vikt 

i både det dåtida och samtida USA. Den amerikanska revolutionen representerar många av de 
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ideal som landet kämpar för än idag, samt att deras status som ett av världens mäktigaste 

länder gör deras historia relevant för elever runtom i världen. USA är en långt stående 

samarbetspartner till Sverige, vilket gör analyser av dess historia relevant på en nationell 

nivå.  

 

Den franska revolutionen anses ofta vara startskottet för den moderna demokratin i 

västvärlden, vilket gör den högst relevant för våra elever att studera. När man diskuterar den 

franska revolutionen så blir det enkelt att förbise det faktum att ett flertal revolutioner faktiskt 

har inträffat i landet. Denna uppsats kommer primärt att behandla den första franska 

revolutionen, fram tills 1799 då Napoleon Bonaparte kom till makten. Denna avgränsning har 

gjorts för att förtydliga det material som den svenska skolan oftast fokuserar på, och ifall 

detta är ett antagande som faktiskt stämmer eller inte. Detta gör även att innehåll om 

klassiska figurer såsom Marie Antoinette, Ludvig XVI och Napoleon Bonaparte (till en viss 

mån) kan analyseras.  

 

Omfånget för den ryska revolutionen har valts ut för att kunna inkludera både februari- och 

oktoberrevolutionen, Lenins maktövertagande samt inbördeskriget. Det kan anses vara ett 

omfattande område att undersöka i en uppsats. Ett sätt att avgränsa området ytterligare hade 

varit att enbart undersöka en av revolutionerna, men för att få ett sådant omfattande resultat 

som möjligt så har de tidigare nämnda händelserna inkluderats i sin helhet.  

 

Den kvalitativa innehållsanalysen inkluderar både analysen av läromedlen samt den skriftliga 

intervjustudie som genomförts med en styrd ansats som ytterligare avsmalning. 

Avgränsningarna för denna del har varit relativt självklara då det finns en tydlig gräns för vad 

som passar att göra i en uppsats.  

 

Intervjustudien kommer agera som ett komplement till analysen av läromedlen, där kommer 

fokus att ligga på att utröna historielärares egna syn på (och planering av) undervisningen om 

revolutionerna, ifall de arbetar efter en särskild historiesyn samt hur de skulle vilja utforma 

undervisningen om revolutionerna ifall de hade tid och möjlighet att göra som de själva ville. 
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Den sistnämnda frågan kommer agera som basis för den kompletterande metodstudien25 i 

frågeställning 3.  

 

Analysen av läromedlen kommer utgöra huvuddelen av uppsatsen, med tre undersökta 

historieläroböcker. Eftersom att metoden för intervjuerna och analysen av läromedlen utgår 

ifrån en kvalitativ innehållsanalys med en styrd ansats så kommer olika kategoriseringar att 

användas inför analysen. Dessa kategoriseringar utgår ifrån den teoretiska förankringen, 

vilket är historiesyn. Kategoriseringarna har valts för att vidare genomsyra arbetet med den 

valda teoretiska förankringen. Ifall en kvantitativ studie hade genomförts så hade det varit 

mer relevant att räkna hur ofta en viss historiesyn förekommer, men för att arbetet ska passa 

in i ett mer kvalitativt omfång så skall det material som passar in i vartdera historiesyn istället 

analyseras i diskussionsdelen av uppsatsen. I diskussionsdelen kommer även tre 

forskningsfrågor för analysen att utrönas.   

 

1.7 Tidigare forskning 
 

1.7.1 Svensk undervisning om de stora politiska revolutionerna. 
 

Didaktisk forskning om den amerikanska-, franska- och ryska revolutionen finns det ett 

ofantligt rikt didaktiskt material att finna, en särskild företeelse eftersom att historiedidaktik 

är ett bristfälligt och tämligen nytt ämnesområde. Däremot så har det visats sig vara 

komplicerat att hitta material som beskriver just hur de politiska revolutionerna har 

behandlats i läroböcker och hur lärare faktiskt använder sig av dem. Tillvägagångssättet för 

att hitta relevant forskning till min uppsats har främst varit via Umeå universitetsbibliotek. 

För att kunna expandera sökningen så har även LIBRIS- samt ERICS-basen använts.  

 

Trots detta så finns det några få verk att tillgå. Johansson skriver bland annat om både hur 

den ryska revolutionen och det sovjetiska samhället speglas i svenska läroböcker, samt hur 

läran om dessa två ämnen har utvecklats under tid.26 I sin forskning beskriver Johansson en 

                                                 
25 Se sida 37. 

26 Sven-Åke Johansson, Den ryska revolutionen och det sovjetiska samhället i debatten och skolans 
läroböcker: Värderingarnas och undervisningsmetodernas växlingar under hundra år, 
Universitetstryckeriet, Uppsala, 2004. 
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förvåning över hur pass mycket den ryska revolutionen och Sovjetunionens födsel behandlas 

i 2003 års läroböcker, då den inte längre kan räknas som nutidshistoria. Han bidrar även med 

en tanke till denna uppsats, då han förklarar det faktum att för att undersöka nutida läromedel 

så kan det falla tämligen ointressant för undersökningens syfte, då det inte längre finns en 

klar koppling mellan läromedlen och det som faktiskt undervisas i klassrummet.27   

 

Patrik Johansson publicerade en artikel i den elektroniska tidskriften ”SO-didaktik” där hans 

gymnasielever fick öva på ”komplexa orsaksförklaringar” kring den ryska revolutionen och 

det allmänna orosåret 1917.28 Eleverna fick möjlighet att jämföra skillnaden mellan aktör och 

struktur (materialism eller idealistisk historiesyn) i två populärhistoriska texter om 

förhindrandet av att Sverige skulle råka ut för en liknande socialistisk revolution som den i 

Ryssland, där den ena fokuserade på ett aktörsperspektiv och den andra på ett strukturalistiskt 

perspektiv. Eleverna fick sedan förklara hur ett land kunde hamna i en revolution, och vad det 

egentligen var som bidrog till sådana händelser.29 Trots att artikeln främst diskuterar 

händelserna kring det första världskriget och den politiska sfärens rubbning i och med den 

ryska revolutionen så är den ändock av relevans för denna uppsats på grund utav dess 

didaktiska innehåll. 

 

1.7.2 Historiedidaktisk forskning 
 

Det historiedidaktiska innehåll som finns att tillgå om de politiska revolutionerna är tämligen 

rikt, det finns många olika böcker som föreslår hur historielärare kan lägga upp sin 

undervisning. Då detta kommer vara en beståndsdel av min uppsats så kommer är även dessa 

titlar direkt relevanta för min undersökning.  

 

Karlegärds verk bidrar med ett omfattande didaktiskt upplägg till den franska revolutionen. 

Hans fokus ligger på att lärare ska kunna undervisa på ett emancipatoriskt vis. Syftet med 

detta blir då att få eleverna att förstå hur de själva ska kunna känna igen det som har hänt och 

                                                 
27 Johansson, 2004, sid 121. 

28 Patrik Johansson, Revolutionen som uteblev - gymnasieelever övar komplexa orsaksförklaringar runt 
orosåret 1917, SO-didaktik, Nr 3 (2017), sid 24–31. https://issuu.com/so-
didaktik/docs/nr_3_akto__r_och_struktur_2017 (hämtad 2018-01-24) 

29 Johansson, 2017, sid 25-26. 

https://issuu.com/so-didaktik/docs/nr_3_akto__r_och_struktur_2017
https://issuu.com/so-didaktik/docs/nr_3_akto__r_och_struktur_2017
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att det faktiskt är möjligt för dem att ändra på de politiska förhållanden de själva lever med. 30 

Karlegärd diskuterar även skälet till varför skolbarn skall studera den franska revolutionen, 

och kommer fram till att det bör ligga i elevernas förmåga att driva fram i det komplicerade 

området om ”människans grundläggande politiska problem”.31 Detta problem beskrivs som 

den själva maktens ursprung – vem har makten? Hur har de förtjänat den? Innan den franska 

revolutionen bröt ut så var kungens makt helig, Gud själv hade gett honom den och i ett djupt 

kristet land var det otänkbart att gå emot vad herren själv hade anordnat enligt sin egen vilja. 

32 

Holmén undersöker bilden av USA och Sovjetunionen i nordiska läroböcker under Kalla 

kriget. Han menar på att läroböcker har en central roll i de läromedel som finns att tillgå för 

lärare, men även att nyare arbetsböcker gärna inkluderar övningar och mål som är oförenliga 

med den undersökta händelsen. Läroböckerna måste då strängt kontrollera det material som 

presenteras i arbetsböcker eller arbetsavsnitt för att inte ge händelser tolkningar som inte hör 

till. Holmén finner även i sin egen studie att man kan mäta det aktuella samhällsklimatet i ett 

land via politiskt känsligt material, vare sig de stora politiska revolutionerna kan inräknas till 

mer politiskt känsligt kan måhända vara en smakfråga, men att det behandlar 

demokratiseringsprocesser som uppkommit under våldsamma metoder är tveklöst.33 

 

Jarhall har undersökt den didaktiska process som historielärare genomgår när de planerar och 

sedan utför sin undervisning i klassrummet. För att kunna nå sina slutsatser har fem 

historielärare från både gymnasiet och högstadiet intervjuats och blivit tillfrågade om sin 

planeringsprocess. Hennes resultat visar främst att alla intervjuade lärare har hittat sina egna 

metoder för att bemästra historieämnet. Författaren påpekar att gymnasielärarna dock lägger 

mindre fokus vid att följa styrdokumenten än vad högstadielärarna gör, trots att de lärare som 

examinerats efter skolreformen 1994 i regel ska ha följt kursmålen mer noggrant. 

Högstadielärarna påvisade även att de framhöll tre tidsdimensioner för sina elever: dåtid, 

nutid, men även framtid. Där handlar det om att deras elever ska förstå sig själva som en 

                                                 
30 Christer Karlegärd, Undervisa i nordisk och allmän historia, Studentlitteratur, Lund, 1992, sid 104. 

31 Karlegärd, 1992, sid 103. 

32 Ibid, s. 103. 

33 Janne Sven-Åke Holmén, Den politiska läroboken: bilden av USA och Sovjetunionen i norska, svenska och 
finländska läroböcker under kalla kriget, Diss. Uppsala, Uppsala universitet, 2006. 
 



 

             

 

18 

skapad produkt av det samhälle de lever i, och vad detta kommer ha för påverkan på 

framtiden. Gymnasielärarna visade enligt Jarhall inte samma motivation för att koppla in en 

möjlig framtidsvision i sin undervisning.34  

I antologin ”Medier i historieundervisningen: Historiedidaktisk forskning i praktiken” har 

Olsson gjort en fallstudie om lärobokens roll i historieundervisningen. Ett läromedel för 

Historia 1b har undersökts, och en klass där både lärare och elever har fått ge sitt tycke om 

vad som sammanfattar en god lärobok. Läroboksförfattarna för det använda läromedlet 

uttryckte att historiens och samhällets utveckling över tid är vad som primär fokus ligger vid, 

och att det är Europas och Sveriges historia som är viktig. Läraren håller till stor del med 

läroboksförfattarnas mål, att Europas historia är viktigast – men även att eleverna behöver sin 

lärobok för att kunna ha stödmaterial i tidslinjer. Eleverna ger blandade åsikter om vad som 

de anser är viktigt inom historieämnet, men få av dem anger ett eurocentriskt perspektiv utan 

att de hellre vill se bredare perspektiv och förklaringsmodeller för historiens framfart.35  

Schüllerqvist och Osbeck beskriver i sin studie ”Ämnesdidaktiska insikter och strategier” om 

lärares arbete ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv. Den mest relevanta delstudien för denna 

uppsats förfaller sig naturligt vara den om historielärare. Schüllerqvist har intervjuat 

historielärare som varit verksamma i minst 30 år, som då, även levt igenom 1960-talets 

läroplaner och reformerna 1994. Författarnas intervjusubjekt påpekar bland annat vikten av 

att konstant utveckla sina utlärningsmetoder; både genom att inse vikten av andra historiska 

fält än den politiskhistoriska, men även genom att nästintill provocera fram nya tolkningar 

hos eleverna.36  

Alongi, Heddy och Sinatra undersöker i sin studie ”Real-World Engagement with 

Controversial Issues in History and Social Studies: Teaching for Transformative Experiences 

and Conceptual Change” hur elever engagerar sig I kontroversiella ämnen utanför 

                                                 
34 Jessica Jarhall, En komplex historia [Elektronisk resurs] : lärares omformning, undervisningsmönster och 
strategier i historieundervisning på högstadiet, Karlstads universitet, Licentiatavhandling Karlstad : 
Karlstads universitet, 2012, http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-12037 
35 Annie Olsson, Läroboken i historieundervisningen: en fallstudie med fokus på elever, lärare och 
läroboksförfattare, I Medier i historieundervisningen: Historiedidaktisk forskning i praktiken, Anna Larsson 
(red.), 63 – 78, Print & Media, Umeå Universitet, 2016. 
36 Bengt Schüllerqvist och Christina Osbeck, Ämnesdidaktiska insikter och strategier: berättelser från 
gymnasielärare i samhällskunskap, geografi, historia och religionskunskap, Karlstad, Karlstad University 
Press, 2009. 
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klassrummet. De syftar i särskildhet att förstå relationen mellan transformativ erfarenhet och 

konceptuell förändring, alltså processen där individens förhandskunskap modifieras till en 

större eller mindre grad av ny information, med specifika idéer och koncept, samt ifall det 

finns en skillnad mellan olika modeller för inlärning av dessa kontroversiella ämnen inom 

historia. De utgår ifrån begrepp såsom frihet och jämlikhet, och kopplar dessa till inlärningen 

av stora revolutioner.37 De menar på att ifall vi ger elever en begränsad bild utav t.ex. franska, 

amerikanska och ryska revolutionen så kommer eleverna lämna klassrummet utan att tänka 

på vad frihet och jämlikhet faktiskt innebär i kontext till revolutionerna, alltså att 

undervisningen i sig självt blir mager.  

 

Enligt författarna så är frihet och jämlikhet som koncept mer komplicerade än så, ifall man 

kopplar in t.ex. den amerikanska revolutionen, där frihet inte var något som infattade alla. 

Alltså måste lärare även ta fram den mer kontroversiella sidan av deras undervisning om 

revolutionerna, inte enbart de grundläggande orsakerna och tanken om ’frihet, jämlikhet och 

broderskap’ utan även den ’fula’ och problematiska sidan. Författarna uttrycker inte explicit 

vad de menar med detta, men min egen tolkning är att man som lärare ska försöka lyfta fram 

de följande diktaturerna och bristerna i de ideologiska samhällen som byggdes fram av 

revolutionerna. I sig kan det vara en viktig komponent som ibland skyndas över, vad innebär 

egentligen en revolution och är det enbart en bra sak att göra? Är de som förebygger 

systematiskt förtryck av statsförordnaden eller gamla regimer alltid de ’bra’ personerna, eller 

kan det vara mer komplicerat än så?  

 

I koppling till konceptuell kunskap i relation till revolutionerna hittar vi även Limón, som 

beskriver hur vi kan definiera begreppet ’revolution’ för våra elever.38 Hon syftar på att 

kriterierna för vad som innefattar en revolution är relativt vaga, och att i sådana fall (som 

historiska koncept har en tendens att falla in tämligen väl i) så bygger man gärna upp 

prototyper. Dessa prototyper kan ge exempel för vad man tycker innefattar en revolution, 

                                                 
37 Marc D. Alongi, Benjamin C. Heddy, Gale M. Sinatra, Real-World Engagement with Controversial Issues 
in History and Social Studies: Teaching for Transformative Experiences and Conceptual Change, Journal of 
Social Science Education, v15: no. 2 (2016): 26-41 (sid 30) 
https://eric.ed.gov/?q=political+history+in+school&pr=on&ft=on&id=EJ1118083 (hämtad 2018-01-17)  

38 Margarita Limón, Conceptual change in history, I Reconsidering Conceptual Change: Issues in Theory and 
Practice. Limón, Margarita, Mason, Lucia (red.), 259-289, Dordrecht, Kluwer Academic, 2002. 

https://eric.ed.gov/?q=political+history+in+school&pr=on&ft=on&id=EJ1118083
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men inom historieämnet finns det oftast inga fysiska personer kvar som kan förklara vad 

revolutionen var för dem då det skedde. 39  

 

Enligt Limón bör man heller inte utföra experiment i klassrummet där man ber elever försöka 

tänka ut hur världen hade sett ut ifall inga eller någon av dessa revolutioner hade skett. Hon 

menar på att det finns för många variabler till t.ex. konsekvenserna av den amerikanska 

revolutionen ifall Boston Tea Party aldrig hade hänt. 40 Både artikeln av Alongi, Heddy och 

Sinatra samt Limóns verk medför en intressant konsekvens av historieundervisningen som 

jag själv aldrig har övervägt, hur ska man egentligen ta vara på ordval såsom ’revolution’ och 

vad innebär det egentligen för eleverna? Hur man som lärare väljer att fokusera på olika 

omvandlingsprocesser är en högst individuell sakfråga, men att ta vara på elevernas 

konceptuella kunskap och se till så man inte lämnar dem i fällor av olika slag baserat på vad 

man själv väljer att lära ut är också av högsta vikt.  

 

1.8 Bakgrund 
 

Den svenska historieundervisningens utveckling 

Den svenska historieundervisningen har genomgått en rad olika förändringar eftersom att 

tiden har gått. Ämnet gick från att vara ett ämne kombinerat med samhällslära och svensk 

lagkunskap vid 1600-talet, till ett ämne som fokuserade starkt på demokratifostran under 

1900-talet.41  

 

Just betydelsen för historieämnet har minst sagt varierat under tidens gång, att utbilda inom 

historia blev väldigt viktigt under vid förra sekelskiftet, under 1700–1800-talet låg 

fosterlandskärlek och nationalhistoria i fokus. Inte minst under 1700-talet där man resonerade 

som så att ifall man undervisade på detta vis så var det mindre chans att den fattigare delen av 

befolkningen, som vid denna tid var en ansenligt stor del, skulle starta uppror. Gud hade en 

                                                 
39 Limón, 2002, sid 261. 

40 Margarita Limón, Conceptual change in history, I Reconsidering Conceptual Change: Issues in Theory and 
Practice. Limón, Margarita, Mason, Lucia (red.), 259-289 (sid 262), Dordrecht, Kluwer Academic, 2002. 

41 Esbjörn Larsson och Johannes Westberg, Utbildningshistoria: En introduktion, 2: upplag, Lund, 
Studentlitteratur, 2015, sid 285–290. 
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stor roll i undervisningen, och genom påvisning att Gud faktiskt hade ingripit i svensk 

historia så kunde man även se att svenskarna inte kunde vara annat än Guds utvalda.42  

 

Under 1800-talet följde historieundervisningen som sagt på samma spår, alltså att eleverna 

skulle finna en kärlek för fosterlandet och allt vad Sverige hade gjort under historiens gång. 

Det fanns kritiker mot den nationalistiska historieundervisningen, trots detta var denna 

undervisnings korrekthet allmän konsensus.43 Man var intresserad av forntida kulturer, men 

då främst ’framgångshistorier’ såsom Kina och Persiens politiska system. Alltså var den 

politiska historien en stor del av Sverige, men under 1900-talet ställdes detta på sin spets då 

nationalromantiska idéer födde en kärlek för kulturhistoria, teknikhistoria och även 

antikhistoria som för första gången inte hade tagits ur ett politiskt perspektiv.44 

 

Innan det andra världskriget bröt ut var dock svensk historieundervisning fokuserad på 

nationalistiska tendenser, trots att mer och mer kritik hade öppnats upp – däribland så blev 

nationalistiskt källmaterial kritiserat för att vara högst tendentiöst och därför inte passande att 

undervisa elever med. Till skillnad från 1800-talets fokus på politiskt och statligt framgångna 

system utöver det de ansåg att Sverige var, så fokuserade man under 1900-talet på den tredje 

världen och andra delar av världen som hittills inte hade undersökts, däribland t.ex. 

Vietnamkriget, avkoloniseringen och Palestinakonflikten. Skälen till detta var även här 

politiskt, då en utrensning av nationalistiskt material och dess farliga idéer ansågs vara starten 

för en mer fredlig omvärld.45 

 

Under avsaknaden av de nationalistiska tendenser som tidigare styrt landets undervisning 

inom historieämnet så tog demokratifostran över under 1900-talet. Eftersom att tiden gick, så 

blev det klart att just detta skulle innebära en stor inskränkning i historieämnet som stort. 

Efter 1950-talet begränsades antalet timmar ämnet kunde ges i skolan, inpå LPF 94 finns 

historia inte längre som ett kärnämne – och har inte gjort det sedan 1970-talet -, äldre 

                                                 
42 Larsson, Westberg, 2015, sid 288. 

43 Esbjörn Larsson och Johannes Westberg, Utbildningshistoria: En introduktion, 2: upplag, Lund, 
Studentlitteratur, 2015, sid 288. 

44 Larsson, Westberg, 2015, sid 290. 

45 Ibid, s. 291. 
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perioder anses inte längre vara relevanta för att de inte bidrar till demokratifostran, vad detta 

innebär är dock tämligen oklart.46 

 

Som exempel på hur detta kunde se ut, så kommer här att presenteras olika utdrag om den 

amerikanska, franska och ryska revolutionen ur läroböcker från förr. Den första skrevs i dess 

tredje upplaga 1900 och var tänkt för flickskolor som undervisade historia på högre nivå: 

 

... Länge hade England behandlat kolonierna med stor mildhet, och dessa, som behöfde 

moderlandets hjälp mot fransmännen, voro detsamma obrottsligt trogna. Men efter 

Sjuåriga kriget var den från fransmännen hotande faran förbi. Under nämnda krig hade 

England, till en del för koloniernas försvar, gjort stora skulder, och parlamentet ansåg 

skäligt att äfven utan koloniernas hörande pålägga dem skatter.  

 

Men kolonierna vägrade att betala skatt, så vida de ej finge genom egna ombud i 

parlamentet deltaga i bestämmandet af utlagornas storlek. För att nu visa, att parlamentet 

hade rätt att beskatta kolonierna, lade parlamentet tull på vissa nödvändighetsvaror såsom 

på te, hvilket infördes till Amerika på engelska fartyg. Afgiften var obetydlig, men för 

grundsatsens skull vägrade kolonisterna att erlägga den...47 

 

Ur samma verk finns även ett avsnitt om den franska revolutionen, utdraget beskriver Ludvig 

XVI, Marie Antoinette och inledningsfasen av revolutionen: 

 

… Ludvig XVI (1774 – 92), sin företrädares sonson, var from och ren till sina seder samt 

önskade af hjärtat, sina undersåtars väl; men utan kraft i viljan, lät han leda sig af sin 

omgifning, framför allt af sin gemål, Frans I: a och Maria Teresias dotter Marie 

Antoinette, en fager och begåfvad men obetänksam och flärdfull furstinna. 

 

Konungens svåraste uppgift blef att komma till sin rätta med drätseln, ty statens skulder 

uppgingo till milliarder livres. En tid syntes dock räddning möjlig. Ludvigs utmärkte 

finansminister Turgot sökte genom grundliga reformer förbättra ställningen, men dessa 

väckte så mycken ovilja hos de härskande klasserna, att Turgot måste afgå. Skulderna 

ökades än mer genom Frankrikes deltagande i nordamerikanska frihetskriget, och på 

                                                 
46 Esbjörn Larsson och Johannes Westberg, Utbildningshistoria: En introduktion, 2: upplag, Lund, 
Studentlitteratur, 2015, sid 292. 

47 C.A. Zachrisson, Lärobok I Världshistorien, 3: de uppl., Stockholm, Norstedt, 1900, sid 259. 
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samma gång vunno frihetstankarna i styrka genom de från Amerika hemvändande 

kämparne för frihetens sak.48 

 

I en lärobok för gymnasiet från 1933 beskrivs den ryska revolutionen och det nya 

Sovjetunionen som så: 

 

… Under intryck av nederlagen i världskriget utbröt, såsom förut omtalats, revolution i 

Ryssland. Tsardömet störtades (tsaren och hans familj blevo sedermera mördade), och en 

republikansk styrelse tillsattes. Efter en ny revolution kom makten i händerna på råd 

(sovjet), bildade av soldater och arbetare som under högsta ledning av den ivrige 

revolutionären Lenin, som nyss återvänt till Ryssland efter mångårig landsflykt…. 

 

Den ryska sovjet-republiken är icke byggd på vanliga demokratiska och parlamentariska 

grundsatser. Den har ingen verklig folkrepresentation och parlamentarisk regering utan 

anger sig själv som ”proletariatets diktatur”, vilken utövas av råd (sovjet), valda av 

bönder och arbetare, samt av 18 folkkommissarier, som bilda den egentliga regeringen, 

med Moskva som huvudstad. I verkligheten ligger dock makten hos Rysslands 

kommunistiska parti, de s.k. bolsjevikerna, vilka endast utgöra en minoritet bland 

Rysslands folk.49 

 

De sista exemplen kommer ur en gymnasielärobok i historia från 1963, där beskrivs de olika 

revolutionernas orsaker som: 

 

... Mellan moderlandet och kolonierna förelåg djupgående sociala och religiösa 

motsättningar. Å ena sidan det georgianska England: gammalt och traditionsrikt, 

dominerat av ett litet antal aristokratfamiljer, högkyrkligt och med en livsstil, där en hög 

materiell och andlig kultur blandade sig med folklig livsglädje. Å andra sidan kolonierna, 

speciellt Nya Englands stater: ett ungt, demokratiskt samhälle, där man hyllade jämlikhet 

och oberoende, präglat av en stridbar, temperamentsfull puritanism, obundet av sociala 

skrankor.  

 

                                                 
48 Zachrisson, 1900, sid 274. 

49 Erik Falk och Gustaf Jacobson, Lärobok i allmän historia för gymnasiet: Nya tiden, Stockholm, Norstedt, 
1933, sid 215–216. 
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... Den engelska regeringen ansåg det rimligt, att kolonierna lämnade bidrag till 

finansernas förbättring och pålade under 1760-talet åtskilliga indirekta skatter. En storm 

av förbittring svepte fram över landet, därför att kolonisterna icke kunde tänka sig att 

erlägga skatter, som de icke varit med om att bevilja (”no taxation without 

representation”).50 

 

Ur dessa två exempel kan man tydliggöra ett flertal olika förändringar som har skett i 

historieläromedel över tid. Först och främst är differensen på objektivitet stor, men även den 

demokratifostran som Larsson och Westberg talade om har tagit betydligt större plats i det 

senare läromedlet. De läromedel som kommer presenteras i denna uppsats är tagna från 

GY11, och skall vara de mest uppdaterade läroböckerna som går att finna. Den stora frågan 

blir då ifall demokratifostran är lika evident nu, 55 år efter det senare läromedlet 

publicerades.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50 Kjell Kumlien, Folke Lindberg, Wilhelm Tham, Historia för gymnasiet, Stockholm, Sv. bokförl. Norstedt, 
1963, sid 165. 
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2.0 Hur beskriver historielärare för gymnasiet sin 

planering av undervisningen för de stora politiska 

revolutionerna och vilken historiesyn opererar de efter 

inom sin undervisning? 
 

2.0.1 Historiesyn 
 

Lärarnas historiesyn varierar till en viss grad mellan det mer klassiska aktörs- och 

strukturperspektivet och det mer snäva historiematerialistiska perspektivet. Petra, en lärare i 

Västerbottens kommun, hävdar att hon försöker undvika att undervisa inom ett perspektiv; 

målet är istället att genomsyra undervisningen efter ett flertal historiesyner.  

 

Eleverna tränas i alla moment i att se historiska händelser ur både ett aktörs- och ett 

strukturperspektiv och i momentet om Sveriges väg mot välfärd och demokrati brukar jag 

lyfta in ett genusperspektiv. 

 

Genom att utröna ett aktörsperspektiv så kan läraren inkludera en mer ideologiskt inriktad 

historiesyn i sin undervisning, där aktörerna får ta plats som historiens drivkraft. Petra 

specificerar dock inte vilka aktörer som får ta plats i undervisningen, vilket gör det oklart ifall 

det läggs mer fokus vid ett underifrån- alternativt ovanifrånperspektiv i den ideologiska delen 

av hennes undervisning.51 

 

Den strukturalistiska delen av hennes undervisning ämnar dela plats med hennes fokus på 

ideologiska faktorer, två historiesyner som i regel brukar gå emot varandra i sin värdegrund. 

Strukturalismen har därefter mer likheter med det historiematerialistiska perspektivet som 

Daniel och Sanna arbetar efter. Sanna syftar på att trots ens undervisning alltid skall utgå 

ifrån att vara objektiv, så är ett historiematerialistiskt perspektiv ändå ett solitt vis att utröna 

historien genom på ett sätt som blir relevant för eleverna. Sanna förklarar på så vis att: 

”studera orsak och verkan ur ett konfliktperspektiv mellan samhällsklasser och grupper blir 

ofta relevant för undervisningen.”52 

                                                 
51 Petra Svensson, se bilaga 1 sid 56. 

52 Sanna Kristersson, se bilaga 4 sid 65. 
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Daniel syftar på att det historiematerialistiska perspektivet ger ”kontext till olika historiska 

händelser och förändringsprocesser” men specificerar inte vilken slags kontext han menar på. 

Daniel vidareutvecklar sitt resonemang med att han i regel brukar ta upp olika historiesyner i 

klassrummet för att eleverna ska kunna utveckla sin analytiska förmåga att resonera kring 

varför vissa händelser skedde så som de gjorde.  

 

Var det på grund av trender och krafter utöver människans kontroll, eller var det på grund 

av en individ? Dessa frågor är till för att få eleverna att reflektera över vad det är som 

driver utvecklingen framåt, samt vad som kan påverka olika människors beslut eller 

handlande.53 

 

Till skillnad från Petra så påpekar Sanna även vikten i att eleverna själva får ta reda på vilken 

historiesyn som passar deras åsikter och tycke bäst. Där Petra vill träna eleverna i att se 

historien ur ett aktörs- och strukturperspektiv så menar Sanna istället på att: ”Jag försöker i 

undervisningen att få eleverna att själva analysera sin egen historiesyn för att hitta de 

pusselbitar som de tror bidrar till historiens utveckling.”54 likt vad Daniel påtalade, så 

framhävs här vikten av att eleverna själva ska kunna utveckla sitt resonemang om vad som 

drivit historien framåt – ett eget sinne där varken lärare eller forskare ska få ha en explicit 

påverkan i deras historiesyn.  

 

Anders ger ett kortfattat ”Nja.” till frågan om han opererar efter en viss historiesyn, dock är 

det fullt möjligt att utröna ett svar efter att resten av hans svar analyserats. Exempelvis 

påpekar han att ”avrättningen av Tsarfamiljen” är en av de två viktigaste händelserna att föra 

fram till eleverna gällande den ryska revolutionen, vilket tyder på ett starkt aktörsdrivet 

perspektiv, alternativt ett ideologiskt perspektiv, där arkebuseringen av Tsarfamiljen 

ideologiskt sett drev Ryssland närmare Lenin, Trotskij och kommunismens grepp.55  

 

Lärarna blev även tillfrågade ifall deras egen historiesyn korrelerade med de läromedel de 

använt sig utav inom skolan. Daniel menar på att hans egen historiesyn (historiematerialism) 

                                                 
53 Daniel Gabrielsson, se bilaga 2 sid 59. 

54 Sanna Kristersson, se bilaga 4 sid 65. 

55 Anders Jansson, se bilaga 3 sid 63. 



 

             

 

27 

inte är särskilt ovanlig, så att viss korrelation kan förekomma, emellertid så måste läraren 

oftast gå in och fördjupa samt nyansera de avsnitt som tas upp i historieböckerna. Utöver 

detta menar han också på att valet av material och vilken historiesyn han vill undervisa efter 

för ett visst moment påverkas beroende på situationen och ämnet.56 Anders hävdar också att 

läromedlen inte alltid tar upp ”rätt saker” samt att de (läromedlen) är otillräckliga när det 

kommer till mängden information som ges ut till eleverna.57  

 

På andra sidan av diskussionen står både Petra och Sanna som menar på att de läromedel de 

har att tillgå räcker fullkomligt till deras undervisning. Detta tyder på att frågan om 

läromedlen och dess tillräcklighet i den fysiska undervisningen skiljer sig från lärare till 

lärare. Beroende på hur ingående en skall vara i ett visst moment så bör läraren själv, i 

samförstånd med Skolverkets reglemente, kunna välja ut vilka moment som skall fördjupas 

ytterligare.  

 

2.0.2 Prioriteringar 
 

När lärare blir tillfrågade ifall de får nog med tid för olika moment i deras undervisning blir 

svaret i regel nej, så även i denna studie. Daniel säger att tidsaspekten alltid kommer vara 

problematiskt för Historia 1-kurserna, i synnerhet då han upplever att det ibland blir 

nödvändigt att nästintill hoppa över vissa företeelser som han egentligen skulle vilja fördjupa 

sig mer i. Även Anders syftar till att han oftast inte har tid för allt i sin undervisning, och att 

det oftast är vissa moment som faller bort eftersom. 2 förklarar vidare att vikten läggs i regel 

vid att få med det centrala innehållet i undervisningen, men att det didaktiska urvalet ofta 

involverar eleverna.  

 

Har man en klass som är intresserad av politisk historia eller militärhistoria kan man som 

lärare ha det i åtanke när man planerar uppgifter och lektioner, detta för att fånga 

elevernas intresse och göra historia intressant för dem.58  

 

                                                 
56 Daniel Gabrielsson, se bilaga 2 sid 59. 

57 Anders Jansson, se bilaga 3 sid 63. 

58 Gabrielsson och Jansson, se bilagor 2, 3 sid 59, 63. 
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Petra förklarar att hon oftast hinner med fem-sex olika moment under en 100 poängs kurs, 

men att detta skiljer sig åt beroende på den klass hon ska undervisa. De moment hon brukar 

utgå ifrån är: Epoköversikt med fördjupningar, Sveriges väg mot välfärd och demokrati, 

Bilden av den andre (tema), Krig till krig och Kalla kriget.  

 

Lärarna ger liknande svar gällande hur mycket tid de kan lägga ned på 

revolutionsundervisningen. Anders brukar lägga ned cirka tre – fyra lektioner, som vartdera 

är 70 minuter långa, han klargör dock inte ifall det innefattar samtliga tre revolutioner som är 

relevanta för denna studie.59 Sanna hinner lägga ned cirka fem veckors lektioner på avsnittet 

”Revolutioner och framväxten av nya idéer”. Hon menar på att antalet timmar och lektioner 

inte är självklart för varje läsår, vilket försvårar det för henne att säga exakt hur mycket tid 

som läggs ned: 

 

Den amerikanska revolutionen diskuteras också under avsnittet om mänskliga rättigheter 

och migration. Den franska revolutionen (nya ideologier och idéer) ca 3 veckor och den 

ryska revolutionen ca 2 veckor som start inför Världskrigen.60  

 

Daniel brukar lägga ned två veckor på den amerikanska och franska revolutionen, under 

denna tid har han vanligtvis fyra längre lektioner om 90 minuter där eleverna får fördjupa sig 

inom redan utvalda moment. Den ryska revolutionen behandlas annorlunda, enligt honom, då 

den utspelar sig inom ramarna för det första världskriget. Därmed ägnas den ryska 

revolutionen en, till en halv, lektion.61  

 

Petra förklarar att den franska och amerikanska revolutionen primärt behandlas i 

epoköversikten, där de ägnas cirka två – tre lektionstillfällen. Vanligtvis brukar den 

amerikanska och franska revolutionen även återkomma i ett flertal andra avsnitt, den 

amerikanska i ”Bilden av den andre” och den franska i ”Vägen mot demokrati”. Där kan de 

ges mer tid, men fokus ligger ändå på kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser av 

revolutionerna. Petra ägnar, likt Daniel och Sanna, mindre tid på den ryska revolutionen 

                                                 
59 Anders Jansson, se bilaga 3 sid 63. 

60 Sanna Kristersson, se bilaga 4 sid 65. 

61 Daniel Gabrielsson, se bilaga 2 sid 59. 
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vilket ges två lektioner, där inom ramarna för momentet ”Krig till krig” och också som en 

förklaring till Sovjetunionen under Kalla Kriget.62  

 

2.0.3 Revolutionerna i fokus 
 

Inom undervisningen av revolutionerna tillfrågades lärarna vilka specifika händelser inom 

vartdera revolution som de lägger störst fokus vid. Svaren varierade i mängd och utförlighet, 

men vissa centrala händelser figurerade i de flesta av lärarnas svar.  

 

Gällande den amerikanska revolutionen fanns den största differensen bland lärarnas svar. 

Daniel fokuserar sin undervisning med att börja kring Upplysningens idéer som cirkulerade 

vid 1600-talets mitt. Därefter går han in på amerikanernas missnöje med brittisk politik, 

vidare till Declatory Act och Boston Tea Party. Han tar även att med kontinental kongressen, 

de nordamerikanska frihetskrigen – vilket sker översiktligt – och avslutar med 

självständighetsförklaringen och ’Bill of Rights’. Utöver detta vill han även poängtera för 

sina elever att det finns en koppling mellan den amerikanska revolutionen och den senare i 

Frankrike genom att påpeka hur Frankrike hade gett sitt stöd i kriget och att 

revolutionsidéerna spred sig med hjälp av de tidigare nämnda upplysningsidéerna.63  

 

Petra vill ge sina elever mer tid till att få revolutionerna i sitt sammanhang, att se deras 

konsekvenser är lika viktigt som att gå igenom tidsförloppet. I den amerikanska revolutionen 

lyfter hon fram självständighetsförklaringen och ifrågasätter vilka dessa friheter och 

rättigheter gällde, vilket agerar som ett avstamp mot slaveriet i USA. Petra brukar även lyfta 

fram en nutida kontext i några av tilläggen i självständighetsförklaringen och ’Bill of Rights’ 

och be eleverna undersöka hur de påverkar debatten i dagens USA. Till sist har hon för vana 

att be eleverna diskutera ifall det som skedde i 1700-talets Amerika går att räkna som en 

revolution, eller om den korrekta termen är ett frihetskrig – då mest på grund utav att 

eleverna skall vara medvetna om att vetenskapligt källmaterial kan växla mellan de två 

begreppen.64 

 

                                                 
62 Petra Svensson, se bilaga 1 sid 56. 

63 Daniel Gabrielsson, se bilaga 2 sid 59. 

64 Petra Svensson, se bilaga 1 sid 56. 
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Anders säger att han fokuserar främst på Boston Tea Party och självständighetsförklaringen 

när han diskuterar den amerikanska revolutionen, vilket blir mer ospecificerat i kontrast till 

de andra lärarnas utsagor, ändock går det att utröna vilka centrala händelser som är centrala 

för undervisningen av revolutionen.65 Både Boston Tea Party och 

självständighetsförklaringen är centrala i det faktum att de representerar början och slutet på 

revolutionens förlopp. Vad läraren väljer att inkludera däremellan blir mer efter personligt 

tycke. Exempelvis nämner både Petra och Daniel att de inkluderar ’Bill of Rights’ utöver 

självständighetsförklaringen.  

 

Daniel inleder sin undervisning om den franska revolutionen direkt efter avsnittet om den 

amerikanska revolutionen avslutats för att påvisa sammankopplingen mellan de två 

händelseförloppen: 

 

Anledningen varför jag även tycker att det är bra att ha den amerikanska och franska 

revolutionen relativt nära varandra är för att det ger dem [eleverna] möjligheten att se hur 

en revolution från toppen kan se ut, samt hur en revolution från folket kan se ut. 

 

Som bakgrundsinformation för revolutionen inleder han med att ta upp det franska 

ståndssamhället i l’ancien regime, sociala och ekonomiska faktorer samt samma 

upplysningsidéer som inspirerat den amerikanska revolutionen. I själva revolutionsförloppet 

väljer Daniel att gå igenom Generalständernas möte 1789, stormningen av Bastiljen, de 

reformer som genomfördes samt de två lägren som bildades – jakobiner och girondister.  

Inom händelseförloppet av den franska revolutionen inkluderas slutligen kriget mot 

Österrike, Skräckväldet, Robespierre, Thermidorreaktionen samt Napoleons 

maktövertagande. 

 

Han medger själv att upplägget är relativt; ”maffigt, men jag vill att eleverna ska förstå hur 

kaotisk den här perioden var.” I koppling till den franska revolutionen vill han gärna även 

diskutera Codé Napoleon då det ger kontext till 1848 års revolutioner.66 Anders menar på att 

det viktigaste man bör ta upp gällande revolutionen är Eden i Bollhuset, Robespierre och 

                                                 
65 Anders Jansson, se bilaga 3 sid 63. 

66 Daniel Gabrielsson, se bilaga 2 sid 59. 
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Skräckväldet samt Napoleons maktövertagande67 – en åsyn som till stor del stämmer överens 

och konkretiserar det Daniel och Petra utvecklat.  

 

Petra menar på att eleverna bör, efter deras undervisningstillfällen, ha en förståelse för vad 

absolutism innebär och även upplysningsidéerna. Likt undervisningen om den amerikanska 

revolutionen ser Petra det som lika viktigt att eleverna kan förstå bakgrund, orsaker och 

konsekvenserna för revolutionen som att de förstår själva händelseförloppet. Vad gäller 

händelseförloppet så ligger störst fokus på åren 1789 – 1794. Detta inkluderar bland annat 

Generalständernas samling i Versailles, eden i Bollhuset, stormningen av Bastiljen, NF:s 

bildande, kvinnomarschen till Paris, Skräckväldet och kungens avrättning.68 

 

Undervisningen om den ryska revolutionen kan lärarna komma överens om att den inte ges 

lika mycket tid som revolutionerna i Amerika eller Frankrike. Daniel ämnar ge en översiktlig 

bild av den ryska revolutionen och fokuserar på det agrara Ryssland, spänningar mellan 

Tsaren, adeln och folket, bristen på industrialisering i kontrast till andra västliga länder som 

bakgrundsförklaringar till revolutionen. Sedan går han även igenom Lenin som aktör, 

Februari- och Oktoberrevolutionen 1917, Finlands självständighet, inbördeskrigen samt 

bildandet av Sovjetunionen 1922. Under lektionen vill han även använda revolutionen för att 

kunna koppla in nordisk historia:  

 

Jag försöker oftast att planera så att den här lektionen är kopplad till en som behandlar 

första världskriget så jag slipper att gå in allt för djupt på just den punkten. 

Inbördeskriget är även något som jag ibland endast nämner översiktligt på grund av att 

dess komplexitet.69 

 

Petra går inte igenom den ryska revolutionens förlopp särskilt noggrant, utan lägger istället 

fokus vid bakgrund och orsaker, samt hur det nya kommunistiska styret påverkar 

Ryssland/Sovjetunionen. Detta sker exempelvis genom att undersöka svälten i Ukraina och 

Stalins utrensningar och Gulaglägren. Hon anser också att det är viktigt att eleverna förstår 

revolutionen då de olika ekonomiska och politiska systemen under Kalla kriget skall 

                                                 
67 Anders Jansson, se bilaga 3 sid 63. 

68 Petra Svensson, se bilaga 1 sid 56. 

69 Daniel Gabrielsson, se bilaga 2 sid 59. 
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diskuteras.70 Enligt Anders är de viktigaste händelserna i den ryska revolutionen bland annat 

arkebuseringen av tsarfamiljen, samt att han vill inkludera både februari- och 

oktoberrevolutionerna.71 

 

Lärarna återgav även vilken revolution de tror att det läggs ned mest tid på i skolan, till vilket 

en överhängande andel av de intervjuade lärarna svarade att den franska revolutionen ges 

mest utrymme i undervisningen. De förklarar sedan vidare vad detta kan bero på. Daniel 

menar på att vissa lärare kan låta eleverna själva välja ut vilken revolution de vill arbeta med, 

men att fokuseringen på den franska revolutionen beror på en mängd olika anledningar.  

 

Först av allt så påpekar Daniel en internationell påverkan som grundorsak, då den franska 

revolutionen fick större konsekvenser för Europa än vad exempelvis den ryska fick och de 

napoleonska krigen formade i princip hela 1800-talets storpolitik efter de bestämmelser som 

utfärdades efter Wienkongressen 1815. Han tillägger dock att maktbalansen som rådde i 

Europa även var en bakgrundsfaktor till första världskriget som i sin tur var en bidragande, 

alternativt utlösande, faktor för den ryska revolutionen. ”Man kanske kan säga att de 

amerikanska och ryska revolutionerna skakade USA och Ryssland, medan den franska 

skakade hela Europa och rubbade de rådande systemen utanför landets egna gränser.” 

 

För att koppla tillbaka till Skolverket och rådande reglemente nämner Daniel även att i 

Historia 1-kurserna läggs det mer fokus vid 1800-talet och då den franska revolutionen kan 

ses i mångas ögon som startskottet för vad vi nu kallar det ’långa 1800-talet’ så kan detta 

även vara en bidragande faktor till varför det spenderas mer tid vid just händelseförloppet i 

Frankrike.72 

Även Petra och Anders menar på att den franska revolutionen ges mer utrymme. Petra syftar 

till eurocentrismen i den historia vi i de västerländska länderna läser, samt att den franska 

revolutionen i regel ses som startskottet för den moderna demokratin.73 Anders påpekar att 

detta kan handla om Napoleons inflytande, samt ideologiska förutsättningar såsom 

                                                 
70 Petra Svensson, se bilaga 1 sid 56. 

71 Anders Jansson, se bilaga 3 sid 63. 

72 Daniel Gabrielsson, se bilaga 2 sid 59. 

73 Petra Svensson, se bilaga 1 sid 56. 
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spridningen av upplysningsidéerna och nationalismen.74 Sanna anser snarare att det är den 

industriella revolutionen, som i sig inte är en politisk revolution utan snarare en 

idérevolution. Hon brukar vilja inkludera denna i avsnittet ’idéer och uttryck’ som i 

kombination med samhällskunskap följer upp den franska revolutionen.75 
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2.1 Vad säger läroböckerna för gymnasiet om de stora 

politiska revolutionerna och vilken historiesyn präglas 

läromedlen av? 
 

2.1.1 Historiesyn 
 

 

I boken ”Historia 1 – då, nu och sedan” inleds stycket om den amerikanska och franska 

revolutionen genom att presentera olika mål för studierna. Det mål som kommer diskuteras 

under kategorin ’historiesyn’ är det tredje målet:  

 

Målet för studierna i detta kapitel är att eleverna skall: […] Kunna se det som människor som 

levt före dig har åstadkommit i och med den amerikanska, den franska och den industriella 

revolutionen, vilket har gett dig stor frihet och bidragit till den höga levnadsstandard som vi i 

den rika delen av världen har.76 

 

Målet faller sig intressant då det finns en hög subjektivitet i sättet texten är formulerad. 

Givetvis anses till exempel den franska revolutionen vara startskottet för vad vi idag skulle 

kalla en modern, och demokratisk styrelseform – men att inte poängtera revolutionens mer 

bistra konsekvenser, såsom skräckväldet 1793–1794 eller de följande diktaturerna landet föll 

in i tyder på en tendentiös historieskrivning.77 Vi kan se samma tendenser då den 

amerikanska revolutionen förklaras utan att poängtera att den frihet som påstods gälla för alla 

amerikanska medborgare inte infattade afro-amerikaner, kvinnor eller ursprungsbefolkningen 

– som fortfarande inte har samma rättigheter i dagens Amerika.78 Detta blir nästintill ett 

’icke-bruk’ av historien. Målet föreslår även ett starkt ideologiskt perspektiv där aktörerna tar 

fokus som förklaringsmodell. 

 

                                                 
76 Sture Långström, Weronica Ader, Ingvar Ededal och Susanna Hedenborg, Historia 1: Då, nu och sedan, 2: 
uppl., Lund, Studentlitteratur, 2011, sid 26. 

77 William Doyle, The Oxford history of the French Revolution, 2. Uppl., Oxford, New York: Oxford 
University P, 2002, sid 247. 

78 Colin Bonwick, The American Revolution, Charlottesville, University Press of Virginia, 1991, sid 150–
178. 
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Ur ”Den moderna tidens historia”, i kapitlet ”Revolutioner och imperier 1776 – 1914” finns 

en inledande jämförelse mellan det ideologiska tankesättet under tiden för den amerikanska 

och franska revolutionen med den arabiska våren (2011). Det adderat med det faktum att 

författarna sammanfattar 1700-talet som en period med nästintill uteslutande absolutistiska 

monarker och Englands – som ändock presenteras som ett undantag med sitt parlament – 

bygge av det Brittiska Imperiet. Begreppet ’stormakt’ introduceras även här. Inledningsvis 

går det att utröna ett fokus på ett aktörs/ideologiskt perspektiv, med tanke på att det första 

som introduceras inte pekar mot hur strukturalistiska mönster påverkade 1700-talet i stort; 

utan det var ett särskilt ideologiskt tänk med enväldiga kungar och kejsare som 

kännetecken.79 

 

Ur ”Alla tiders historia 2 – 3” presenteras ingen information gällande den amerikanska 

revolutionen, därav blir en bedömning av läromedlet och dess författares historiesyn gällande 

den specifika händelsen omöjlig.80 Betraktelser kommer istället att dras via det material som 

finns tillgängligt för den franska och ryska revolutionen. 

 

Styckena om revolutionerna behandlas främst ur ett aktörs/ideologiskt perspektiv. Den 

amerikanska revolutionen beskrivs i ”Historia 1 – då, nu och sedan” kort som det 

tumultartade 1770-talet då amerikanerna drev ut engelsmännen ur Nordamerika. Den nya 

grundlagen beskrivs vara världens äldsta, samt att maktdelningsprincipen har agerat ”som 

förebild för andra länders grundlagar”, vilket även kan påvisa ett strukturalistiskt perspektiv 

på vad aktörerna under den amerikanska revolutionen har skapat.81 Aktörerna, främst de 

amerikanska nybyggarna, uttrycks vara de som för historien framåt.  

 

”Den moderna tidens historia” pekar bland annat ut John Locke som en framstående karaktär 

under revolutionen med sin medborgarstatsprincip som sedan sprider sig över Europa och 

inspirerar frihets- och jämlikhetskämpar.82Författarna tar även upp marginaliserade gruppers 

situation efter att självständighetsförklaringen tryckts, vilket främst gällde; ”kvinnor, svarta, 

                                                 
79 Ulf Jansson och Antonio Serra, Den moderna tidens historia, Stockholm, Liber, 2012, sid 41. 

80 Olle Larsson, Hans Almgren och Birgitta Almgren, Alla tiders historia 2 – 3, Malmö, Gleerups, 2012, sid 3. 

81 Sture Långström, Weronica Ader, Ingvar Ededal och Susanna Hedenborg, Historia 1: Då, nu och sedan, 2: 
uppl., Lund, Studentlitteratur, 2011, sid 26. 

82 Ulf Jansson och Antonio Serra, Den moderna tidens historia, Stockholm, Liber, 2012, sid 42-45. 
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indianer och homosexuella.” Trots en påtryckning av att deras situation inte förbättrats efter 

att Amerika blev självständigt från Storbritannien så använder författarna själva koloniala 

begrepp i sina beskrivningar. 83I åtanke att läromedlet publicerades 2012 så skall begrepp 

såsom ’indianer’ utelämnas, i synnerhet då ordet i sig syftar tillbaka till Columbus era av 

förtryck gentemot ursprungsbefolkningen under 1400 – 1500-talet. 

 

Trots detta presenteras vissa studiefrågor för stycket om den amerikanska revolutionen som 

pekar mot ett mer strukturalistiskt synsätt. Exempelvis ”Vilka resurser hade USA som gjorde 

att landet utvecklades så snabbt under 1800-talet?”84 kan förklaras via industriella och 

ekonomiska förutsättningar, samt ett politiskt centrum som är delvis grundade i rådande 

strukturalistiska mönster efter revolutionstiden. 

 

Tiden innan den franska revolutionen beskrivs i ”Historia 1 – då, nu och sedan” som en 

dyster period utan större möjligheter för någon annan än adeln att avancera i samhällsstegen. 

Det kan uppfattas vara komplext att kalla tiden innan den franska revolutionen som subjektivt 

’dålig’, få nutida historiker skulle kalla tiden för rättvis eller moraliskt rätt, vilket gör 

lärobokens summering av orsakerna till revolutionen rättfärdigade enligt vad kan antas vara 

mångas ögon. L’ancien regimes sätt att styra Frankrike anses enligt författarna strida mot 

förnuft och att det är en omöjlighet att försvara styrelsesättet.85Då tanken om samhällsklasser 

styr detta argument kan det här även påvisas en historiematerialistisk åsyn. 

 

Avsnittet om den franska revolutionen inleds i ”Den moderna tidens historia” med att berätta 

om ett ’land i kris’ ur en primärt historiematerialistisk synpunkt. Frankrike beskrivs som en 

bankrutt stat där kungen har varit en alltför framstående låntagare som tillslut, under tvång, 

sammankallar generalständerna. Författarna talar om privilegier utifrån vad de olika 

ständerna i Frankrike hade för förutsättningar.86  

I nästa stycke ur boken går det återigen att utröna ett fokus på människan som drivkraft till 

den franska revolutionens förlopp. Ett aktörsperspektiv fortsätter friskt att blandas med 

                                                 
83 Sture Långström, Weronica Ader, Ingvar Ededal och Susanna Hedenborg, Historia 1: Då, nu och sedan, 2: 
uppl., Lund, Studentlitteratur, 2011, sid 46. 

84 Långström, Ader, Ededal och Hedenborg, 2011, sid 51. 

85 Ibid, s. 27. 

86 Ulf Jansson och Antonio Serra, Den moderna tidens historia, Stockholm, Liber, 2012, sid 52. 
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historiematerialism, där feodalsystemet vräks och adeln flyr landet som konsekvens. ’Åren då 

Frankrike återskapas’ fortsätter i samma anda, även här med ett fokus på de ekonomiska och 

ideologiska förutsättningar som fanns efter 1789. Den tid då kungen skulle uppfattas som en 

nationalsymbol men folket skulle ha suveränitet över statsskicket beskrivs som de 

’välbärgade borgarnas’ idé över hur Frankrike skulle styras post-revolution, men som 

inledning till stycket ’Krig och skräckvälde’ framstår det att detta inte blev fallet. 

De första reflektionsfrågorna som involverar den franska revolutionen presenteras därefter:  

 

Frågorna gällande den franska revolutionen syftar desto mer på aktörsdrivna motiv än 

strukturella, men under en instuderingsfråga; ” Vad hände under skräckväldet?” kan eleven 

uppmuntras ta steget att tänka på strukturella företeelser till varför revolutionen (och andra lik 

den) tar steget från att vara just en revolution till att gå över mot diktatur och en genocid av 

aristokratin.  

 

En ruta om historiebruk inkluderas i samma stycke, och beskriver det mytomspunna 

uttalandet av Marie Antoinette ”Har folket inget bröd? Då kan de väl äta bakelser”. Stycket 

uppmuntrar eleverna till att tänka till ifall det verkligen har skett;  

 

Korkat och okänsligt, naturligtvis – men har hon verkligen sagt det? Ingen vet – för det 

finns inte en enda källa! Det är en sorts vandringshistoria, som vi i Sverige har döpt till 

”klintbergare” – ingen har hört det hela, men någon annan har hört det från någon, som 

hört det … Varför sprids då historien? Jo, den tjänar ett syfte: drottningen visste inte ett 

skvatt om vanligt folks liv (förmodligen sant). Och – den kan användas för att ursäkta 

avrättningen av henne… 87 

 

Stycket diskuterar primärt att revolutionspropaganda spelade en stor del i Marie Antoinettes 

öde, men det påvisar även början på ett genusperspektiv som inte trycks på av författarna i 

och med drottningens roll som landsmoder för Frankrike och även, i ett ovanifrånperspektiv, 

hennes makt som drottning gentemot resterande kvinnor i landet. 

 

Marie Antoinette diskuteras även vid ett tillfälle i ”Alla tiders historia 2 – 3”, i kapitlet 

”Kvinnohistoriens framväxt och utveckling” som ett exempel på hur de få kvinnor som 
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diskuterats under historiens gång ofta kan framställas som ”totala katastrofer” istället för 

komplexa individer med sina egna nyanserade personlighetsdrag. Marie Antoinettes påstådda 

uttalande om att det svältande folket skall äta bakelser får istället ta fokus här, med en 

poängtering att det inte finns något fysiskt bevis om att drottningen skall ha sagt detta men 

som kontrast menas det på att denna företeelse ändå är något som historiker har diskuterats 

och fört vidare genom historien.  

 

En bild från filmatiseringen ”Marie Antoinette” av Sofia Coppola har även inkluderats med 

en sidotext som lyder: ” Drottning Marie Antoinette, en kvinna som av historiker kan ha fått 

ett oförtjänt rykte om sig att vara naivt okunnig om sitt folks levnadsförhållanden.”88 

Drottningens roll som kvinna under granskning av revolutionärerna och den allmänna 

kvinnosynen som rådde under denna tid är unikt för detta läromedel. Ett genusperspektiv blir 

därav framträdande, där en nyanserad bild utav Marie Antoinettes kvinnoroll ges till eleverna 

och påvisar skillnaden mellan hur dessa perspektiv kan ges plats i olika kurser samt 

läromedel. 

 

Ur ”Alla tiders historia 2 – 3” omnämns den franska revolutionen och födseln av 

värnpliktsarmén vid stycket ”Krigets utveckling under 1700- och 1800-talen”. Eftermälet av 

revolutionen, då de kvarstående landsmännen ville sprida revolutionens principer vidare till 

resten av världen, så skapades en nydanande armé. Medborgarna skulle nu ut i världen och 

kriga, något som då sågs som en skyldighet för vartdera man. Denna skyldighet som 

författarna beskriver kan då definieras i ett strukturalistiskt perspektiv samt ett 

genusperspektiv där rådande könskonstruktioner under 1700 – 1800-talet agerar som en 

påtryckning för dessa män att agera i enlighet med dess rike och för att försvara sina familjer. 

 

En förklaring till hur detta kunde ske ges här, samt att revolutionen i sig gjorde det fullt 

möjligt för gemene man att göra en militär karriär – en av dessa var Napoleon Bonaparte. 

Författarna förklarar att genom revolutionen var det möjligt för en man som Napoleon att 

klättra i militär rang tills den dag han tillslut utnämnde sig själv till kejsare.89  

 

                                                 
88 Olle Larsson, Hans Almgren och Birgitta Almgren, Alla tiders historia 2 – 3, Malmö, Gleerups, 2012, sid 
100. 

89 Larsson, Almgren och Almgren, 2012, sid 173–175. 
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Slutligen nämns den franska revolutionen en gång till under kapitlet ”Mode genom tiderna”. 

1700-talets pråliga klädstil beskrivs förändras genom att revolutionen gick igång. Männens 

culottes ersattes av långbyxor (= sansculottes), vilket bidrar med en förklaring till möjliga 

frågetecken gällande hur revolutionen kan ha påverkat det vardagliga livet. Även 

kvinnomodet ges utrymme här, där l’ancien regimes hårdsnörda korsetter och böljande 

dräkter försvinner och ger plats till Napoleonerans ”kejsarstil”, som tog inspiration från det 

gamla romarriket.90 Även här är det fullt möjligt att utröna ett genusperspektiv, i synnerhet då 

männen och kvinnornas mode jämförs med varandra. 

 

Den ryska revolutionen ägnades, även i läromedlen, minst tid och omfång. I ”Historia 1 – då, 

nu och sedan” blir detta faktum i synnerhet sant då stycket om den ryska revolutionen inte är 

särskilt långt, och beskriver händelseförloppet på ett relativt överseende vis. Lenin och 

Trotskij tar förarsätet för förklaringsmodellen till revolutionen, trots att de inte nämns vid 

namn. Nedanför detta stycke beskrivs resterande delar av den ryska revolutionen och 

”politiska kriser”, där diktaturen fortsatte efter att tsarfamiljen mördats och både Lenin samt 

Stalins död. Rysslands nuvarande klimat verkar enligt författarna beskriva sig självt som en 

demokrati, men påtagliga exempel på den ryska statens förmåga att ’tysta ned’ olika medier 

framförs som mothugg till detta.91Återigen är det människor och samhällsgrupper/klasser 

som tar fokus för att revolutionen kunde fortskrida, inga strukturalistiska mönster påpekas 

över huvud taget och ett påstående till ett icke-bruk av historien, efter hur Ryssland beskrivs 

fungera i dagens samhälle.  

 

”Den moderna tidens historia” behandlar den ryska revolutionen inom samma stycke som det 

första världskriget, där ’nådastöten’ för kriget anges vara Tsar Nikolaj II avsättning i 

februarirevolutionen och Rysslands desertering från kriget under nästkommande 

oktoberrevolution.92 Fokus vid Tsarens avsättning tyder på ett klart aktörs/ideologiskt drivet 

motiv, medan beskrivningen av den ryska revolutionen som en direkt konsekvens av första 

världskriget under nästkommande stycke ’förändringens vindar’ kan tyckas syfta mot ett mer 

strukturalistiskt perspektiv.  

                                                 
90 Olle Larsson, Hans Almgren och Birgitta Almgren, Alla tiders historia 2 – 3, Malmö, Gleerups, 2012, sid 
344–345. 

91 Långström, Ader, Ededal och Hedenborg, 2011, sid 46–60.  

92 Ulf Jansson och Antonio Serra, Den moderna tidens historia, Stockholm, Liber, 2012, sid 98–99. 
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Inom nästkommande stycke ”Mellankrigstidens kriser” beskrivs den ryska revolutionen mer 

detaljerat utifrån de ledare som tog över landets styre efter tsarens abdikation. Inledningsvis 

beskrivs tiden direkt efter tsarens abdikation, och författarna reser frågan om vad som då 

skulle bli av Rysslands styre. Kerenskijs nedfall förklaras djupgående (utan att tidigare ha 

förklarat vilken roll han spelade under revolutionen) och anses vara på grund utav hans 

motvilja att lämna kriget, vilket Lenin, Trotskij och Bolsjevikerna var villiga att göra. 

 

Följande beskrivs även Lenin djupgående, medan februari och oktoberrevolutionerna slås 

ihop till ett stycke. Återigen går det att utröna ett klart fokus vid de enskilda individer, såsom 

Lenin, som drev revolutionen framåt. Stalins maktövertagande beskrivs dock kort. Stalin tar 

mer fokus för att beskriva det ryska samhället under hans makttillträde, dock tar även de 

industriella förutsättningarna för Sovjetunionen under Stalins styre, fokus vilket rimligtvis 

hade kunnat peka mot strukturalistiska mönster ifall påtryckningar från det moderniserade 

väst hade poängterats i läromedlet, vilket det inte gjorde. Den ’röda terrorn’ betecknar det 

sista stycket om den ryska revolutionen, där Stalins diktatur gås igenom mer noggrant och 

’skrämmer alla som möter den till underkastelse’. Detta beskrivs i kombination med de 

arbetsläger Stalin upprättade i Sibirien som anges vara ett alternativ till de människor som 

inte lydde staten. Stycket går därav mer in i historiematerialism då samhällets svar på den 

Stalinistiska terrorn framförs.93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
93 Ulf Jansson och Antonio Serra, Den moderna tidens historia, Stockholm, Liber, 2012, sid 100-102. 
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2.1.2 Prioriteringar 
 

 

De två läromedel som var ämnade för Historia 1-kurserna, ”Historia 1 – Då, nu och sedan” 

samt ”Den moderna tidens historia”, beskrev revolutionerna i en kronologisk ordning beskrev 

förklarligt nog varje revolution mer ingående än ”Alla tiders historia 2–3” som går igenom 

revolutionerna tematiskt. För att gå Historia 2 – 3-kurserna bör eleverna redan ha gått 

Historia 1a1 till Historia 1B, vilket framgår i Skolverkets presentation av de historiekurser för 

gymnasiet som finns att tillgå: 

 

Historia 2a, 100 poäng, som bygger på kursen historia 1a2 eller kursen historia 1b. Betyg i 

kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen historia 2b – kultur.94 

 

”Alla tiders historia 2 – 3” riktar sig mot gymnasiekurserna Historia 2a, 2b och 3, och 

representerar därav det enda läromedlet i denna analys som fokuserar på de högre nivåerna 

bland historieundervisningens kurser.95 Med det i åtanke delas inte läromedlet in i 

epoksskildringar, som tidigare nämnt, utan kapitelnamn såsom ”mode genom tiderna”, 

”Migration” och ”Krigets historia” som istället utgör de tematiska bestämmelserna för boken. 

 

De specifika händelser inom revolutionerna som tas upp i läromedlen varierar till en viss 

grad. I ”Historia 1 – Då, nu och sedan” sammanfattas både den amerikanska och den franska 

revolutionen i kapitel två ”1776–1914 – ett låångt århundrade” under stycket ”Tre 

revolutioner som förändrade världen”. Författarna kopplar samman begreppet ”ett långt 

århundrade” med revolutionerna som en kausalitetsfaktor till varför ett så kallat långt 

århundrande kan uppstå. Eleverna uppmuntras även fundera på ifall detta är bokstavligt talat 

eller figurativt, samt på vad kan det isådanafall finns för skillnader. Innan den amerikanska 

och franska revolutionen gås igenom presenteras mål för elevernas studier i det följande 

kapitlet, där eleverna bland annat uppmuntras att; 

 

                                                 
94 Skolverket. Skolverket 2017. 2017. https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-
program/subject.htm?subjectCode=HIS&courseCode=HISHIS02a&lang=sv&tos=gy#anchor_HISHIS02a 
(hämtad 2018-04-18) 

95 Olle Larsson, Hans Almgren och Birgitta Almgren, Alla tiders historia 2 – 3, Malmö, Gleerups, 2012, sid 3. 

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/subject.htm?subjectCode=HIS&courseCode=HISHIS02a&lang=sv&tos=gy#anchor_HISHIS02a
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/subject.htm?subjectCode=HIS&courseCode=HISHIS02a&lang=sv&tos=gy#anchor_HISHIS02a
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/subject.htm?subjectCode=HIS&courseCode=HISHIS02a&lang=sv&tos=gy#anchor_HISHIS02a


 

             

 

42 

Kunna se det som människor som levt före dig har åstadkommit i och med den amerikanska, 

den franska och den industriella revolutionen, vilket har gett dig stor frihet och bidragit till 

den höga levnadsstandard som vi i den rika delen av världen har. 

 

 

Den amerikanska revolutionen beskrivs kort som det tumultartade 1770-talet då amerikanerna 

drev ut engelsmännen ur Nordamerika. Den nya grundlagen beskrivs vara världens äldsta, 

samt att maktdelningsprincipen har agerat ”som förebild för andra länders grundlagar”.96 

 

”Den moderna tidens historia” fokuserar också på en kronologisk beskrivning av historien, 

vilket leder till ett snarlikt upplägg som ”Historia 1 – då, nu och sedan”. Läromedlet, som är 

riktat mot historieundervisningens 1a1-kurs för gymnasiet, inleder studier om revolutionerna 

i kapitlet ”Revolutioner och imperier 1776 – 1914”, där författarna påpekar att 1776 är ett 

godtyckligt årtal att börja med när man skall förklara hur det moderna styrelsesättet kom till. 

För att kunna koppla till en mer nutida händelse görs en jämförelse med den arabiska våren 

2011, där samma idéer från den amerikanska och franska revolutionen florerade än idag.97  

 

Läromedlet bifogar även en inledning där eleverna får ta del av hur världen såg ut under 

1700-talet, enväldiga kungar och kejsare anges vara den gemensamma nämnaren hos 

världens stormakter. England ses här som ett undantag, då kungen hade ett parlament. Vidare 

förklaras även Englands roll som stormakt, med kolonier som sträcker sig över hela 

jordklotet.98 

 

Boston Tea Party ägnas sin egen kolumn, så även befrielsekriget. Upprorets konsekvenser, 

självständighetsförklaringen och den nya konstitutionen beskrivs ingående. Under stycket för 

självständighetsförklaringen poängteras det att Lockes medborgarstatsprincip som blir allmän 

konsensus i Amerika efter revolutionen inspirerar sedan frihets- och demokratirörelser över 

hela jorden.99 Revolutionens idéer och reformer beskrivs ha inspirerat reformer och 

revolutioner runtom världen, där även den franska revolutionen. I ett stycke där eleverna 

                                                 
96 Sture Långström, Weronica Ader, Ingvar Ededal och Susanna Hedenborg, Historia 1: Då, nu och sedan, 2: 
uppl., Lund, Studentlitteratur, 2011, sid 26. 

97 Ulf Jansson och Antonio Serra, Den moderna tidens historia, Stockholm, Liber, 2012, sid 41. 

98 Jansson och Antonio, 2012, sid 42. 

99 Ibid, s. 43–45. 
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ombeds återge vad de just har läst inkluderas frågor om den amerikanska revolutionen där 

eleverna uppmuntras tanke på bland annat över självständighetsförklaringen och vilken 

politisk makt den gav åt folket. Stycket avslutas med att sammanfatta hur det gick för USA 

efter revolutionens slut och går sedan in på ett omfattande stycke om slaveriet, inbördeskriget 

och ’en världsmakt blir till’. Ytterligare frågor ges här till eleverna där de får fokusera på 

stora händelser såsom Boston Tea Party och det följande slaveriet i Amerika.100Det faller sig 

tydligt att författarna vill vara så heltäckande som möjligt med instuderingsfrågorna, 

samtidigt som fokus inte enbart är på den amerikanska revolutionen i sig – utan snarare USA 

som ett fenomen ur en historisk och nutida kontext. 

 

Även franska revolutionen gås igenom kronologiskt i ”Historia 1 – då, nu och sedan 50p”, de 

tre ståndens olika förutsättningar poängteras och det tredje ståndets beskrivs vara helt utan 

politisk makt. ”De hade i stort sett bara skyldigheter och inga rättigheter.” Det poängteras 

dock här att det tredje ståndet inte enbart bestod utav bönder, som kan vara ett vanligt misstag 

i vissa läromedel – samt det faktum att bönderna i Frankrike utgjorde cirka 80% av 

befolkningen och erhöll en unik position i det gamla Frankrike101 -, utan det tredje ståndet 

bestod utav allt från köpmän till jordlösa.102 

 

I ”Den moderna tidens historia” inleds avsnittet om den franska revolutionen med att berätta 

om ett ’land i kris’, en bankrutt stat där kungen har varit en alltför framstående låntagare som 

tillslut, under tvång, sammankallar generalständerna. Författarna talar om privilegier utifrån 

vad de olika ständerna i Frankrike hade för förutsättningar. 

’Revolutionen börjar’ inleder nästa stycke som lyder;  

 

Plötsligt en kväll slår Tredje ståndet till. Församlade i sin egen lokal svär det en högtidlig ed: 

’Vi är Frankrikes Nationalförsamling, folkets valda representanter, fria att ta beslut på hela 

folkets vägnar. Och vi stannar här tills vi givit landet en författning!’ Detta är revolution – 

varken kung, kyrka eller adel äger landet. Folket är suveränt.103 

                                                 
100 Ulf Jansson och Antonio Serra, Den moderna tidens historia, Stockholm, Liber, 2012, sid 47 – 51. 

101 William Doyle, The Oxford history of the French Revolution, 2. Uppl., Oxford, New York: Oxford 
University P, 2002, sid 16. 

102 Sture Långström, Weronica Ader, Ingvar Ededal och Susanna Hedenborg, Historia 1: Då, nu och sedan, 
2: uppl., Lund, Studentlitteratur, 2011, sid 27. 

103 Ulf Jansson och Antonio Serra, Den moderna tidens historia, Stockholm, Liber, 2012, sid 53. 
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Stycket fortsätter med att beskriva händelseförloppet i kronologisk ordning fram tills 

stormningen av Bastiljen som förvånansvärt nog inte framstår som startskottet för 

revolutionen. Stycket fortsätter istället med en beskrivning av det allmänna kaoset som råder 

1789. Det gamla feodalsystemet vräks och adeln flyr landet. ’Åren då Frankrike återskapas’ 

fortsätter i samma kronologiska anda, även här med ett fokus på de ekonomiska och 

ideologiska förutsättningar som fanns efter 1789. Den tid då kungen skulle uppfattas som en 

nationalsymbol men folket skulle ha suveränitet över statsskicket beskrivs som de 

’välbärgade borgarnas’ idé över hur Frankrike skulle styras post-revolution, men som 

inledning till stycket ’Krig och skräckvälde’ framstår det att detta inte blev fallet. 

De första reflektionsfrågorna som involverar den franska revolutionen presenteras därefter, 

som behandlar bland annat det gamla ståndssamhället och bondeupproret 1789.104 

 

I nästkommande stycke ’Krig och skräckvälde’, anses den utlösande faktorn vara kungen och 

drottningens flyktförsök, sen fortsätter en kronologisk utveckling av skräckväldet i sig fram 

tills Napoleons övertag. Efter detta beskrivs händelseförloppet även där kronologiskt fram 

tills Wienkongressen. Efteråt presenteras ytterligare instuderingsfrågor som fokuserar på 

tiden kring kungafamiljens arrest fram till Napoleontidens slut.105 

 

I ”Alla tiders historia 2 – 3” presenteras först en av franska revolutionens framträdande 

aktörer, Marie Antoinette, vid kapitlet ”Kvinnohistoriens framväxt och utveckling” som ett 

exempel på hur de få kvinnor som diskuterats under historiens gång ofta kan framställas som 

”totala katastrofer” istället för komplexa individer med sina egna nyanserade 

personlighetsdrag. Marie Antoinettes påstådda uttalande om att det svältande folket skall äta 

bakelser istället får ta fokus här, med en poängtering att det inte finns något fysiskt bevis om 

att drottningen skall ha sagt detta men som kontrast menas det på att denna företeelse ändå är 

något som historiker har diskuterat och fört vidare genom historien. 106  

 

                                                 
104 Ulf Jansson och Antonio Serra, Den moderna tidens historia, Stockholm, Liber, 2012, sid 54 – 55. 

105 Jansson och Serra, 2012, sid 60. 

106 Olle Larsson, Hans Almgren och Birgitta Almgren, Alla tiders historia 2 – 3, Malmö, Gleerups, 2012, sid 
100–101. 
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En bild från filmatiseringen ”Marie Antoinette” av Sofia Coppola har även inkluderats med 

en sidotext som lyder: ” Drottning Marie Antoinette, en kvinna som av historiker kan ha fått 

ett oförtjänt rykte om sig att vara naivt okunnig om sitt folks levnadsförhållanden.”107 

 

Under kapitlet ”Krigets historia” omnämns den franska revolutionen och födseln av 

värnpliktsarmén vid stycket ”Krigets utveckling under 1700- och 1800-talen”. Eftermälet av 

revolutionen, då de kvarstående landsmännen ville sprida revolutionens principer vidare till 

resten av världen, så skapades en nydanande armé. Medborgarna skulle nu ut i världen och 

kriga, något som då sågs som en skyldighet för vartdera man. En förklaring till hur detta 

kunde ske ges här, samt att revolutionen i sig gjorde det fullt möjligt för gemene man att göra 

en militär karriär – en av dessa var Napoleon Bonaparte. Författarna förklarar att genom 

revolutionen var det möjligt för en man som Napoleon att klättra i militär rang tills den dag 

han tillslut utnämnde sig själv till kejsare.108 

 

Slutligen nämns den franska revolutionen en gång till under kapitlet ”Mode genom tiderna”. 

1700-talets pråliga klädstil beskrivs förändras genom att revolutionen gick igång. Männens 

culottes ersattes av långbyxor (= sansculottes), vilket bidrar med en förklaring till möjliga 

frågetecken gällande hur revolutionen kan ha påverkat det vardagliga livet. Även 

kvinnomodet ges utrymme här, där l’ancien regimes hårdsnörda korsetter och böljande 

dräkter försvinner och ger plats till Napoleonerans ”kejsarstil”, som tog inspiration från det 

gamla romarriket.109 

 

Ryska revolutionen omnämns vid kapitlet ”Första Världskriget och Mellankrigstiden” i 

”Historia 1 – då, nu och sedan”, dock inte som en separat händelse utan invävt i första 

världskrigets händelseförlopp. Även i detta kapitlet inkluderas en lista med olika mål för 

kapitlet, men revolutionen ägnas ingen egen instuderingsfråga. Året 1917 beskrivs som ”ett 

dåligt krigsår” för ententen. Den värsta krisen sades ligga hos Ryssland, där två revolutioner 

bröt ut inom ett och samma år samt att de redan hade förlorat mot tyskarna vid östfronten. De 

nya ledarna – som inte nämns vid namn, men som menas vara Lenin och Trotskij - utlovade 

                                                 
107 Olle Larsson, Hans Almgren och Birgitta Almgren, Alla tiders historia 2 – 3, Malmö, Gleerups, 2012, sid 
100. 

108 Larsson, Almgren och Almgren, 2012, sid 173–175. 

109 Ibid, s. 344–345. 
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jord och fred till alla ryska medborgare, till vilket soldaterna flydde hem för att kunna hävda 

sin rätt till mark, samt att de trodde den socialistiska revolutionen skulle spridas till andra 

länder till vilket de deserterade i världskriget.110 

 

Nedanför detta stycke beskrivs resterande delar av den ryska revolutionen och själva 

Sovjetunionens utveckling som ”politiska kriser”, där diktaturen fortsatte efter att 

tsarfamiljen mördats och både Lenin samt Stalins död. Rysslands nuvarande klimat verkar 

enligt författarna beskriva sig självt som en demokrati, men påtagliga exempel på den ryska 

statens förmåga att ’tysta ned’ olika medier framförs som mothugg till detta. 111 Ett liknande 

stycke inkluderas i ”Alla tiders historia 2 – 3” där boken även tar upp händelser ur en mer 

nutida kontext, Lenin- och Stalinerans terror diskuteras i mån av ifall det får räknas som 

folkmord eller inte. Den ryska regeringen har ställt sig emot detta, vilket förhindrar FN-

konventionen från att benämna händelserna under och efter den ryska revolutionen som ett 

precist folkmord.112 

Ryska revolutionen nämns först vid stycket ”Krig, katastrofer och demokrati 1914 – 1945” i 

”Den moderna tidens historia”. Första världskrigets förlopp förklaras. Inom stycket av vad 

som hände på östfronten i kriget beskrivs vintern 1916 – 1917 vara förödande för ryssarna. 

Bristen på mat, deserteringar och en nedbrytning av infrastrukturen inom landet anges här 

som exempel. ’Nådastöten’ för kriget anges vara då revolutionen i mars avsätter tsaren och 

nästa revolution i november sätter punkt för Rysslands del i kriget. I slutet av stycket återges 

”förändringens vindar” där olika konsekvenser av kriget nedtecknas, så omnämns ryska 

revolutionen som en direkt konsekvens av första världskriget. 113 

 

I nästa stycke behandlas ”Mellankrigstidens kriser” där revolutionen beskrivs mer detaljerat, 

och delas upp i styckena: 

 

                                                 
110 Sture Långström, Weronica Ader, Ingvar Ededal och Susanna Hedenborg, Historia 1: Då, nu och sedan, 
2: uppl., Lund, Studentlitteratur, 2011, sid 51. 

111 Långström, Ader, Ededal och Hedenborg, 2011, sid 59–60. 

112 Olle Larsson, Hans Almgren och Birgitta Almgren, Alla tiders historia 2 – 3, Malmö, Gleerups, 2012, sid 
122 – 124. 

113  Ulf Jansson och Antonio Serra, Den moderna tidens historia, Stockholm, Liber, 2012, sid 95 – 99. 
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”Tsaren avgår”: Stycket inleder vid mars 1917 då tsaren abdikerar och Rysslands öde under 

resterande delen av första världskriget förklaras. Frågan uppstår vad som då skulle bli av 

Rysslands styre. Kerenskijs nedfall beskrivs (utan att tidigare ha förklarat vilken roll han 

spelade under revolutionen) vara på grund utav hans motvilja att lämna kriget, medan Lenin, 

Trotskij och Bolsjevikerna vill göra det. ”Oktoberrevolutionen – Lenin tar makten”: 

Oktoberrevolutionens händelseförlopp beskrivs kronologiskt, med inslag av en beskrivning 

om den ”kommunistiska internationalen” samt vad som hände efter Lenins död. Alltså slås 

både oktober och Novemberrevolutionerna ihop. Stalins maktövertag beskrivs kort. ”Stalins 

välde”: Beskriver förändringarna i det ryska samhället efter Stalins makttillträde. Rysslands 

väg till att bli en industriell stat som fokuserar på tung industri beskrivs även här. ”Röd 

terror”: Beskrivs skrämma alla som möter den till underkastelse, till och med det egna folket. 

De arbetsläger Stalin upprättade i Sibirien anges vara ett alternativ till de människor som inte 

lydde staten. En liknande historiebruks ruta såsom den som presenterades om Marie 

Antoinette används även här. En propagandabild på Lenin som håller ett tal används, där 

Trotskij har raderats ur den ena versionen.114 Slutligen presenteras även här olika frågor som 

ämnar att sammanfatta vad eleverna skall ha lärt sig efter de har gått igenom kapitlet.115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
114 Ulf Jansson och Antonio Serra, Den moderna tidens historia, Stockholm, Liber, 2012, sid 101. 

115 Jansson och Serra, 2012, sid 103 och 111. 
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3.0 Diskussion 
 

Intervjustudien som genomfördes visade på att lärarna som intervjuades hade relativt olika 

syner på vad revolutionsundervisning bör inkludera. Det som lärarna var eniga i med sina 

svar var att den revolution som undersöks mest är den franska revolutionen. Petra menade på 

att den franska revolutionen utgör i stort den moderna demokratins startskott. Detta var en 

åsikt som även delades av Daniel, som förklarade fenomenet genom att påpeka den franska 

revolutionens betydelse för Europa som stort – vilket även går in i den punkt Petra hade. 

Karlegärd påpekar även att det är viktigt för elever att känna till den franska revolutionen för 

att kunna utröna det komplexa området om människans politiska problem och vem det 

egentligen är som har makten. Detta perspektiv skulle kunna appliceras på både den 

amerikanska och ryska revolutionen, då en politisk revolution i sin grund är en fråga om 

missnöje över det nuvarande styret.  

 

I och med detta går det att utröna ett perspektiv på hur historieundervisning kan uppdelas i 

vissa klassrum. Det skulle vara oansvarigt att svara för hur alla lärare gör när de prioriterar 

kring politiska revolutioner, dock så ges den generalisering som görs i denna uppsats mer 

utrymme då även läromedlen bekräftar lärarnas åsikt.  

 

Den amerikanska och ryska revolutionen gavs olika stort utrymme för både lärare och 

läromedel, däremot var allmän konsensus hos de intervjuade lärarna att den ryska 

revolutionen ägnades minst tid. Petra ger revolutionen cirka 2 lektioner, Sanna ger den runt 2 

veckor – vilket inte ger en märkbar höjning av lektionstillfällen. Den ryska revolutionen går 

in i undervisningen om det första världskriget vilket, rent spekulativt efter den kontext 

läromedlen bidragit, kan vara en stor anledning till varför revolutionen ägnas minst tid. 

Johansson påpekar dock sin förvåning i att revolutionen fortfarande ägnas så pass mycket 

utrymme i kursplanen då den inte räknas till nutidshistoria längre, och då har tappat en del i 

vad som gjorde den viktig då Sovjetunionen fortfarande existerade.  

 

Den amerikanska revolutionen gavs fokus som en egen företeelse, men oftast i koppling till 

revolutionen i Frankrike. Daniel menar på att han ger den amerikanska och franska 

revolutionen två veckors undervisning, men att kopplingen mellan upplysningsidéer, den 

amerikanska revolutionen till den franska revolutionen är viktigt att trycka på. I övrigt verkar 
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revolutionen i Amerika vara av vikt för lärarna, vilket i synnerhet kan bero på den koppling 

som finns mellan USA och Sverige idag. I Jarhalls undersökning framgår det att 

högstadielärare ofta lägger mer fokus vid att eleverna inte enbart ska se dåtid och nutid ur 

historisk kontext, utan även framtiden. Eleverna skall då lära sig att de sig själva som en 

produkt av det samhälle de lever i, och vilka vägar som deras förfäder har fått vandra för att 

få dem dit de är idag. Gällande den amerikanska revolutionen blir detta i synnerhet påtagligt. 

För amerikansk mening påpekas ofta självständighetsförklaringen och grundlagsfäderna som 

skälet varför landets medborgare idag är fria, men detta är även påtagligt efter den franska 

och ryska revolutionen. Sammanfattningsvis blir det då nödvändigt för eleverna att kunna se 

hur USA, Frankrike och Ryssland utvecklats över tid på grund utav revolutionerna, men att 

även uppmuntra till en viss spekulation till vad som hade kunnat vara ifall revolutionerna 

aldrig skett.  

 

Lärarnas historiesyn varierade utifrån ett ideologiskt/aktörsperspektiv, strukturalistiskt 

perspektiv och historiematerialism – varav alla kan betecknas som vanliga historiesyner att 

ha. Sanna menar på att trots att hennes egen historiesyn är historiematerialism så är det viktigt 

att undervisningen förblir objektiv. Den historiematerialistiska faller sig intressant då den är 

starkt ideologiskt kopplad med Marx princip, så ifall man ska tolka historiesynen med 

upphovsmakaren blir en intressant utgångspunkt då historiematerialism som begrepp ska 

urholkas. Exempelvis vore det opassande att anta Sannas politiska åsyn eftersom hon sorterar 

historiska händelser efter en viss historiesyn, det mer logiska skulle vara att hålla Marx och 

historiematerialism isär i denna kontext. Lärarnas historiesyn blir även enliga med 

kursplanerna, där det står tydligt att deras undervisning ska lära eleverna hur de kan se på 

historien med ett flertal olika ’glasögon’ – detta blir i sin tur ett uttalande som får stå emot 

Jarhalls fynd, där gymnasielärarna i hennes studie ofta inte följde styrdokumenten med 

samma noggrannhet som deras högstadie-kollegor.  

 

I den mån man kan jämföra läromedel så tycks dessa begränsningar främst finnas vid vilken 

kurs som läromedlet är ämnad för. Det kan tyckas komplicerat att jämföra och bedöma 

material som presenterats för en Historia 1a1-kurs med material som syftar till Historia 2–3-

kurserna, då främst för att de egentligen undersöker andra saker efter vad Skolverket har satt 

ut som rimliga teman och mål för vartdera kurs. Med det sagt, så kan man ändå utröna vissa 

mönster efter att ha studerat olika läromedel. I frågan om vad som gör en ’bra’ lärobok kan i 

denna uppsats dras efter egen åsiktsbildning, men som påvisas i Olssons studie kan generella 



 

             

 

50 

mönster påvisas. Eurocentrismen är ett begrepp som i senare dagar fått negativ kritik av 

forskare, men Olsson påvisar att det ändå är vad både läroboksförfattare och lärare generellt 

vill se i deras läromedel. Den aspekt som saknas för denna uppsats är primärt vad eleverna 

själva har att säga om denna påtagliga aspekt i deras undervisning. I Olssons studie menar de 

intervjuade eleverna att de inte är särskilt intresserade av europeisk eller, i synnerhet, svensk 

historia. Då både revolutionerna i Frankrike och (i de västra delarnas) Ryssland ligger inom 

Europas gränser så bör lärare reflektera över ifall hur de revolutionerna agerar i förhållande 

till den ökade kritiken gällande eurocentrismen. 

 

Av intresse är att alla tre läromedel följde en aktörsdriven syn på historiens utveckling, det 

vill säga en idealistisk historiesyn med fokus på ett ’ovanifrån’ perspektiv. Den primära 

förklaring jag själv kan se till detta ur mina egna spekulationer, är att en aktörsdriven 

historiesyn kan vara mer enkel för elever att greppa. Det är en sak att säga att den franska 

revolutionen bottnar i kungens inkompetens och revolutionärernas missnöje över fattigdomen 

som rådde i det gamla Frankrike, men en annan att börja tala om ekonomiska strukturer, 

Frankrikes krigsförluster och Upplysningsfilosofin i sin helhet. Dessa är orsaker läromedlen 

nuddade vid, men inte tog upp i sin helhet. Istället är det en större fokus vid enskilda 

’ovanifrån’-aktörer såsom Ludvig XVI.  

 

En aktör som förekommer i två av läromedlen är Frankrikes sista drottning, Marie Antoinette. 

Att drottningen lyfts fram i ”Alla tiders historia: 2 – 3” som ett exempel av kvinnor som 

under historiens gång har lynchats på grund utav anledningar som idag inte skulle anses vara 

acceptabelt tyder på en klar nyansering i jämförelse med de andra läromedlen. Där har 

drottningens uttalande ifrågasatts, men främst på grund utav att det ökända uttalandet ”Låt 

dem äta bakelser istället” och ifall det faktiskt var något Marie Antoinette sa eller om det är 

en fabricering. Ett genusperspektiv är enligt Schüllerqvists intervjusubjekt ett relativt nytt sätt 

att greppa historien, men som har varit välkommet i subjektets undervisning. Synen på Marie 

Antoinette i förhållande till den franska revolutionen är svårt att undangömma, men att se 

hennes roll som en kvinna för sin tid skulle bidra till en, som tidigare nämnt för ”Alla tiders 

historia: 2 – 3”, mer nyanserad bild över kvinnors situation. Schüllerqvist beskriver en 

frånvändning ifrån den klassiska historieutbildningen där politisk historia får ge plats till 

idéhistoria, kulturhistoria och kvinnohistoria. Marie Antoinette blir då även en passande figur 

att undersöka då det kombinerar både det politiskhistoriska fältet med det kvinnohistoriska.   
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Det ”Den moderna historien” lyckas med som inte är lika evident i ”Historia 1 – då, nu och 

sedan” är en objektivitet kring vad som hände under den amerikanska och franska 

revolutionen. ”Historia 1 – då, nu och sedan” framför revolutionerna som språngbräden för 

den moderna demokratin, något vi som bor i västländer skall uppskatta och vörda. Med detta 

subjektiva uttalande ignoreras även den koloniala historien i Amerika, samt den följande 

diktaturen och skräckväldet i Frankrike. Holmén kritiserar ’nya’ läromedlens övningar och 

mål som kan anses vara oförenliga med den undersökta händelsen. I och med författarens 

kritik mot detta bör läroboksförfattarna till ”Historia 1 – då, nu och sedan” ha övervägt ifall 

det material de producerat till kapitelmålen var egentligt riktiga i fråga om elevernas egna 

kopplingar. Ifall en elev drar tolkningen att människans sökande till vad vi nu kallar modern 

demokrati överväger det extrema våld som ofta hört den till, genom att läromedlen inte har 

presenterat de bistra konsekvenser revolutionen orsakade, så kan det enligt Holméns åsikt i 

frågan vara direkt skadligt.  

 

Det går att finna ett intressant mönster i att inget av dessa läromedel påvisade just vad en 

revolution är. Vi vet oftast vad en revolution har gjort, men vad den egentligen är kan ibland 

glömmas bort till förmån av den klassiska benämning jag har själv har gjort i denna uppsats, 

alltså att: ”Ordet ’revolution’ i sig innebär en kraftig, och snabb omvandling i samhället, en 

politisk revolution innefattar ett händelseförlopp där en kung/regering blir avsatt och därefter 

ersatt av revolutionärerna”. Denna definition, i alla de olika former den har getts, kan ofta 

vara den enda definitionen som ges till elever, men såsom Limon skrev så är det ett begrepp 

lärare måste definiera för sina studenter. De definitioner som redan existerar, såsom den som 

just presenterades här, kan vara vaga och inte fånga upp den sanna brutaliteten och 

omvändningen som en politisk revolution kan innebära för de människor som levde då 

revolutionen bröt ut.  

 

 

Ur en humanitär synvinkel bör detta inte exkluderas, då faktum kvarstår att politiska 

revolutioner har en tendens att bli extremt våldsamma; något som läromedlet inte framför. 

Alongi, Heddy och Sinatra menar på att skolväsendet måste föra fram den problematiska 

sidan av revolutioner som ideologier och begrepp, exempelvis den franska revolutionens 

slagord ”frihet, jämlikhet och broderskap”. Ifall eleverna inte får en djupare förståelse över 

våldsamheten i ett revolutionärt samhälle så kan de heller inte få en riktig uppskattning om 
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människors olika förhållanden till dess verklighet och ifall det som gjordes tjänade allas bästa 

intresse. 

 

”Den moderna historien” påvisar även, om än det inte är vad som läggs fokus på, ekonomiska 

och ideologiska förutsättningar för att en sådan revolution kan bryta ut. Det kopplas tillbaka 

till vad Limon nämnde om passande beskrivningar och prototyper, och ger en mer 

materialistisk historiesyn trots att läromedlet ändock är aktörsdrivet.  

 

Diskursen kring den amerikanska revolutionen i läromedlen för grundkurserna i historia gick 

primärt ut på att förklara vad Boston Tea Party innebar, samt självständighetsförklaringen – 

men att man inkluderade den revolutionen i läromedlet verkar primärt ha gått ut på en smidig 

övergång till den franska revolutionen. Samma resonemang kan föras kring den ryska 

revolutionen som i huvudsak har varit objektiv genom läromedlen, men med en aktörsdriven 

syn där Lenin tar huvudplatsen i diskursen. Både Lenin och Stalin diskuteras frekvent i 

läromedlen, men Lenin tar förarsätet i de flesta diskussioner om den ryska revolutionen. 

Johansson diskuterar en socialistisk revolution som nästan blev i Sverige, efter intryck av den 

ryska revolutionen. För vidare koppling till Sverige, samt för att höja vikten av den ryska 

revolutionen i skolan, är detta en möjlig koppling att använda. 

 

 

 

 

 

3.1 Sammanfattning 
 

Denna studie har behandlat gymnasielärare i historia och historieläromedlens attityder och 

undervisningsmetoder till den amerikanska, franska och ryska revolutionen. Inledningsvis har 

revolutionernas händelseförlopp undersökts för att ge läsaren kontext till resterande delar av 

uppsatsen. Metoden för uppsatsen var en kvalitativ innehållsanalys med styrd ansats. Den 

teoretiska förankring som använts under uppsatsen är historiesyn, och har applicerats på både 

de intervjuer som hållits med lärare samt inom en analys av läromedel. Metoden har inneburit 

att olika historiesyner har fått agera som underkategorier, eller kodord, för uppsatsen. Dessa 

historiesyner är: Ideologisk/aktörsdrivet perspektiv, strukturalistiskt perspektiv, 

historiematerialism, ’underifrån’ samt ’ovanifrån’ perspektiv samt ett genusperspektiv. De 
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kategorier som användes för att strukturera upp resultatdelen var: historiesyn, prioriteringar 

och revolutionerna i fokus.  

 

Första frågan i resultatdelen var: ”Hur planerar historielärare för gymnasiet sin undervisning 

om de stora politiska revolutionerna och hur fungerar den i kontrast till den faktiska 

undervisningen?” där intervjustudien med fyra olika lärare presenterades. Lärarnas 

historiesyn fokuserade primärt kring ett aktörs-strukturalistiskt perspektiv, men med två 

inslag av historiematerialism. Lärarna fick även svara på vad de prioriterar under 

undervisningen av revolutionerna, och svarade att den franska revolutionen i regel får störst 

plats i undervisningen, men att de viktigaste händelserna i var revolution tas upp under cirka 

2 veckors undervisning. Den ryska revolutionen ges enligt lärarna minst plats i deras 

undervisning och kopplas oftast in i undervisningen om det första världskriget.  

 

Den andra frågan för resultatdelen var: ” Vad säger läroböckerna för gymnasiet om de stora 

politiska revolutionerna och vilken historiesyn präglas läromedlen av?”. Läromedelsanalysen 

påpekade likartade fenomen som intervjustudien. Böckerna påvisade en stark koppling till 

aktörsdrivna motiv för att förklara historiens framfart, men konstaterade även inslag av 

historiematerialism, strukturalism och även genusperspektiv när det rörde sig om drottning 

Marie Antoinette under revolutionens gång. 

 

Diskussionsdelen präglades av förklaringsmodeller kring lärarnas och läromedlens 

förhållande till historiesyn och varför det är av vikt att både påvisa aktörs- samt 

strukturalistiska perspektiv på historien för elever ute i skolan, samt att inget av 

revolutionernas baksida glöms bort i förmån till tankar om modern demokrati och vad främst 

den franska revolutionen har bidragit till den.  
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4.1 Bilagor 

 

Intervjusubjekt ”Petra Svensson” 
 

Du undervisar inom historieämnet på gymnasienivå, vilka kurser inom ämnet är du 

mest van att undervisa i? 

 

Historia 1b och Historia 1a1 

Hur mycket tid känner du att du kan lägga ned på olika moment inom t.ex. Historia 1-

kurserna? 

 

Svår fråga att svara på då det skiljer sig mellan klasserna och från år till år. I regel hinner jag 

med 5–6 moment på en 100p-kurs. Momenten brukar vara: 

o Epoköversikt med fördjupningar 

o Sveriges väg mot välfärd och demokrati 

o Bilden av den andre (tema) 

o Krig till krig 

o Kalla kriget 

 

Skulle du säga att du utbildar enligt en viss historiesyn? Isådanafall, vilken då? 

 

Jag tror inte att min undervisning genomsyras av en historiesyn och jag försöker göra den 

flerperspektivistisk. Eleverna tränas i alla moment i att se historiska händelser ur både ett 

aktörs- och ett strukturperspektiv och i momentet om Sveriges väg mot välfärd och demokrati 

brukar jag lyfta in ett genusperspektiv. 

 

Hur mycket fokus och tid lägger du på den amerikanska, franska och ryska 

revolutionen? Svara gärna vecko-vis och motivera varför. 

 

Den franska och amerikanska revolutionen kommer förstås in i epoköversikten och sedan 

återkopplar jag till dem i andra moment. I epoköversikten ägnar jag kanske 2-3 lektioner till 

den franska och 2 lektioner till den amerikanska. Den amerikanska revolutionen återkommer 
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i momentet Bilden av den andre och den franska revolutionen i Vägen mot demokrati, så där 

ges de också tid, men mer utifrån långsiktiga och kortsiktiga konsekvenser. 

Den ryska revolutionen ger jag ofta mindre tid (kanske två lektioner totalt) och den kommer 

in under momentet Krig till krig och också som en förklaring till Sovjetunionen under Kalla 

kriget.  

 

Känner du att det finns någon/några av de ovan nämnda revolutionerna som det ägnas 

mer tid åt i skolan? Vad kan detta bero på? 

 

Jag upplever kanske att den franska revolutionen ges mer utrymme, kanske för att den 

historia vi läser har fokus på den västerländska historien och att den franska revolutionen på 

något sätt är startskottet för demokratiseringen. 

 

Vilka olika aspekter av revolutionerna (tidsförlopp, stora händelser, vändpunkter 

etcetera) är viktiga att ha med vid undervisningstillfället? 

 

Jag brukar inleda med att arbeta med begreppen, att eleverna ska förstå skillnaden på en 

revolution, en reform, en revolt, en kupp etc.  

 

Ganska mycket tid läggs på orsakerna, att förstå vad som leder fram till revolutionerna, vilket 

missnöjet var och varför de sker just då. Om det gäller franska revolutionen bör de förstå 

absolutismen och sedan upplysningsidéerna. Jag lägger nog så mycket tid på 

bakgrund/orsaker och, som jag skrivit i annan fråga, konsekvenserna, som på själva förloppet. 

Vad gäller förloppet så ligger fokus på åren 1789–1794 (ständernas samling i Versailles, eden 

i Bollhuset, stormningen av Bastiljen, NF:s bildande, kvinnomarschen, skräckväldet, kungens 

avrättning) 

 

Detsamma gäller den amerikanska och ryska revolutionen, mer tid till att förstå dem i sitt 

sammanhang och se deras konsekvenser som att gå igenom förloppet. I den amerikanska 

lyfter jag ofta in självständighetsdeklarationen och frågar vilka dessa friheter och rättigheter 

gällde och därefter går vi så småningom vidare mot slaveriet i USA. Ofta tittar vi också på 

några av tilläggen och funderar hur de påverkar debatten i dagens USA. (När det gäller den 

amerikanska brukar eleverna också få diskutera huruvida det var en revolution eller ett 

frihetskrig (Olika läromedel skriver olika...) 
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Den ryska revolutionens förlopp tar jag inte upp så mycket om, däremot vad som leder fram 

till den och framför allt hur det nya styret påverkar Ryssland/Sovjetunionen, t.ex. när vi 

kommer till svälten i Ukraina och Stalins utrensningar. Det är också viktigt att eleverna 

förstår den när vi kommer till de olika ekonomiska och politiska system som råder under 

Kalla kriget. 

 

Ifall du hade möjlighet att lägga så mycket tid och resurser som du vill åt 

undervisningstillfällena om revolutionerna, vad skulle du vilja göra då? 

 

Jag gör nog det jag vill göra. Möjligtvis skulle det vara att mer djupgående jämföra dem med 

varandra (och kanske någon fler revolution, eller någon revolt/något uppror som inte ledde 

till revolution) 
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Intervjusubjekt ”Daniel Gabrielsson” 
 

Du undervisar inom historieämnet på gymnasienivå, vilka kurser inom ämnet är du 

mest van att undervisa i? 

 

Jag är mest van att undervisa i kurserna historia 1B och historia 2. 

 

Hur mycket tid känner du att du kan lägga ned på olika moment inom t.ex. Historia 1-

kurserna? 

 

Tiden är alltid ett problem när det kommer till historia 1 kurserna. Jag känner sällan att jag 

verkligen hinner att gå igenom de olika momenten ordentligt, och ibland måste man nästa 

hoppa över vissa saker som man vill gå in djupare på. Det är viktigt att reflektera över de 

delar man som lärare fokuserar mindre på i sin undervisning och varför man gör det. Jag 

försöker dock alltid att få med kursernas centrala innehåll i undervisningen, även om det 

ibland blir en översiktligare genomgång. Jag brukar även göra ett urval från ett didaktiskt 

perspektiv där elevernas intresse avgör vilken tidsepok, eller vilket moment man kanske 

arbetar lite mer med. Har man en klass som är intresserad av politisk historia eller 

militärhistoria kan man som lärare ha det i åtanke när man planerar uppgifter och lektioner, 

detta för att fånga elevernas intresse och göra historia intressant för dem. 

 

Skulle du säga att du utbildar enligt en viss historiesyn? Isådanafall, vilken då? 

 

Jag utbildar för det mesta enligt den materialistiska historiesynen, detta eftersom perspektivet 

ger kontext till olika historiska händelser och förändringsprocesser. Jag brukar lyfta fram de 

olika historiesynerna i min undervisning, samt hålla en diskussion om varför vissa saker 

hände. Var det på grund av trender och krafter utöver människans kontroll, eller var det på 

grund av en individ? Dessa frågor är till för att få eleverna att reflektera över vad det är som 

driver utvecklingen framåt, samt vad som kan påverka olika människors beslut eller 

handlande. 

 

Korrelerar din egna historiesyn med den som presenteras i de/det läromedel du 

använder dig av till undervisningen? 
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Min historiesyn är inte särskilt ovanlig och dyker upp i de flesta läromedel, så viss korrelation 

finns. Nu ger de flesta läromedlen endast en överblick, och man behöver för det mesta gå in 

djupare och nyansera de ämnen som tas upp. Historiesynen kan även variera beroende på 

vilket perspektiv man vill att eleverna ska se händelsen ifrån, och detta påverkar även 

materialet och källorna jag använder mig av i undervisningen. 

 

Hur mycket fokus och tid lägger du på den amerikanska, franska och ryska 

revolutionen? Svara gärna vecko-vis och motivera varför.  

 

Jag brukar lägga mellan två veckor på den amerikanska och franska revolutionen. Under 

dessa veckor har jag vanligtvis fyra längre lektioner som varar i cirka 90 minuter. Här finns 

det gott med tid för att ge eleverna en längre introduktion till ämnet, samt att man hinner att 

diskutera några centrala teman som kommer behandlas under momentet. Ryska revolutionen 

behandlas lite annorlunda eftersom den utspelar sig under första världskriget, och vanligtvis 

brukar jag lägga en, till en halv lektion på att gå igenom förloppet. 

 

Känner du att det finns någon/några av de ovan nämnda revolutionerna som det ägnas 

mer tid åt i skolan? Vad kan detta bero på? 

 

Den franska revolutionen är vanligtvis den som det läggs mest tid på. Nu finns det även lärare 

som låter eleverna välja vilken revolution som de själva vill arbeta med, vilket gör att det kan 

variera från termin till termin. Varför det ibland kan läggas mer tid till den franska 

revolutionen beror nog på ett par olika faktorer. För det första fick den franska revolutionen 

större konsekvenser för Europa än vad den ryska fick, och de napoleonska krigen formade 

nästan hela 1800-talets storpolitik på grund av de bestämmelser som gjordes under 

Wienkongressen 1815. Maktbalansen som rådde i Europa var även en bakrundfaktor till 

första världskriget som i sin tur var en bidragande (eller utlösande) faktor till den ryska 

revolutionen. Man kanske kan säga att de amerikanska och ryska revolutionerna skakade 

USA och Ryssland, medan den franska skakade hela Europa och rubbade de rådande 

systemen utanför landets egna gränser. I historia 1 kurserna läggs det även lite mer fokus på 

just 1800-talet och franska revolutionen ses av många som början på det långa 1800-talet, 

vilket kan vara en bidragande faktor till varför det läggs lite mer tid på just den. 

 



 

             

 

61 

Vilka olika aspekter av revolutionerna (tidsförlopp, stora händelser, vändpunkter 

etcetera) är viktiga att ha med vid undervisningstillfället? 

 

Amerikanska revolutionen: Upplysningsidéer, Missnöje med brittisk politik, Declaratory Act, 

Boston Tea party, Kontinental kongressen (continental congress), Nordamerikanska 

frihetskrigen (översiktligt), Declaration of independence, Bill of rights 1789. 

 

Jag försöker även att visa eleverna kopplingen mellan den här revolutionen och den som 

senare utspelade sig i Frankrike. Hur Frankrike gav sitt stöd, samt hur revolutionen spred sig, 

med hjälp av upplysningsidéer och materiella faktorer (som jordbruk) 

 

Franska revolutionen: Ståndssamhället, Sociala och ekonomiska faktorer, Upplysningsidéer, 

Generalständerna 1 maj 1789, Bonderevolt, stormningen av Bastilijen, Reformer, Jacobiner 

och Girondister, Krig mot Österrike, Skräckväldet, Thermidorreaktionen, Robespierre, 

Napoleon Brumaire-kuppen, Codé Napoleon.  

 

Det här innehållet kan variera beroende på tid, och upplägg. Det är ganska maffigt men jag 

vill att eleverna ska förstår hur kaotisk den här perioden var. Anledningen varför jag tycker 

det är bra att ha den amerikanska och franska revolutionen relativt nära varandra är för att det 

ger dem möjligheten att se hur en revolution från toppen kan se ut, samt hur en revolution 

från folket kan se ut. Codé Napoleon är även relevant eftersom det ger bakgrund till 1848 års 

revolutioner.  

 

Ryska revolutionen: Outvecklat jordbruk, Tidigare spänningar mellan Tsaren, adeln, folket, 

Industrialiseringen och infrastruktur, Första världskriget, Lenin, Februarirevolutionen 1917, 

Finlands självständighet, Provisorisk regering, Oktoberrevolutionen, Inbördeskrig, Bildandet 

av Sovjetunionerna 1922. 

 

Det här ger en ganska översiktlig bild av den ryska revolutionen, och under lektionen 

försöker jag att koppla det här till lite nordisk historia. Jag försöker oftast att planera så att 

den här lektionen är kopplad till en som behandlar första världskriget så jag slipper att gå in 

allt för djupt på just den punkten. Inbördeskriget är även något som jag ibland endast nämner 

översiktligt på grund av att dess komplexitet.  
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Ifall du hade möjlighet att lägga så mycket tid och resurser som du vill åt 

undervisningstillfällena om revolutionerna, vad skulle du vilja göra då?  

 

Om jag hade mer resurser hade jag gärna gjort fler studiebesök, men det är en ganska 

orealistisk fantasi att ha. Däremot hade jag gärna gått in mer på hur historiebruket ser ut 

gällande de olika revolutionerna, och hur de presenteras historiskt och i samtiden.  Det känns 

relevant, och kan vara ett bra tillägg till nationalismen som delvis behandlas under detta 

moment. 
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Intervjusubjekt ”Anders Jansson” 
 

Du undervisar inom historieämnet på gymnasienivå, vilka kurser inom ämnet är du 

mest van att undervisa i? 

 

Jag har mest haft Hi1a1…vilket gör en kronologisk ordning av hela världshistorien…med 

vissa nedslag såsom de vetenskapliga upptäckterna och de geografiska under 14-1600-talen. 

 

Hur mycket tid känner du att du kan lägga ned på olika moment inom t.ex. Historia 1-

kurserna? 

 

Svårt att säga…har alltid för lite tid. 

 

Skulle du säga att du utbildar enligt en viss historiesyn? Isådanafall, vilken då? 

 

Nja! 

 

Korrelerar din egna historiesyn med den som presenteras i de/det läromedel du 

använder dig av till undervisningen? 

 

Nää! Tycker inte alltid att man lägger tonvikten på rätt saker i historieböckerna eller att det 

snuttifieras väl mycket. 

 

Hur mycket fokus och tid lägger du på den amerikanska, franska och ryska 

revolutionen? Svara gärna vecko-vis och motivera varför.  

 

Det handlar om ca 3–4 lektioner a 70 min/lekt. 

 

Känner du att det finns någon/några av de ovan nämnda revolutionerna som det ägnas 

mer tid åt i skolan? Vad kan detta bero på? 

 

Oftast är det den franska revolutionen som det läggs ner mer tid på, kanske handlar om 

Napoleon och spridningen av upplysningsidéerna och nationalismen. 
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Vilka olika aspekter av revolutionerna (tidsförlopp, stora händelser, vändpunkter 

etcetera) är viktiga att ha med vid undervisningstillfället? 

 

I den amerikanska är det väl Boston Tea party och oavhängighetsförklaringen som är de 

viktigaste. 

I den franska handlar det om Eden i bollhuset samt Robespierre och skräckväldet, samt 

Napoleons övertagande. 

I den ryska är den viktigaste avrättningen av kungafamiljen, samt att få med både februari 

och novemberrevolutionerna.  

 

Ifall du hade möjlighet att lägga så mycket tid och resurser som du vill åt 

undervisningstillfällena om revolutionerna, vad skulle du vilja göra då?  

 

Skulle nog gärna se film med eleverna och diskutera det utifrån någon av revolutionerna. 
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Intervjusubjekt ”Sanna Kristersson” 
 

 Du undervisar inom historieämnet på gymnasienivå, vilka kurser inom ämnet är du 

mest van att undervisa i? 

 

Jag arbetar med historia på grundskolenivå för de äldre åldrarna. Jag undervisar därför med 

Lgr 11. 

 

Hur mycket tid känner du att du kan lägga ned på olika moment inom t.ex. Historia 1-

kurserna? 

 

Jag lägger i avsnittet Revolutioner och framväxten av nya idéer ungefär 5 veckors 

undervisning. 

 

Skulle du säga att du utbildar enligt en viss historiesyn? Isådanafall, vilken då? 

 

Min egna historiesyn grundar sig främst i historisk materialism som en ledtråd i hur forskning 

och i hur historia kan analyseras. Undervisningen ska vara objektiv, men att studera 

orsak/verkan ur ett konfliktperspektiv mellan samhällsklasser/grupper blir ofta relevant för 

undervisningen. Jag försöker i undervisningen att få eleverna att själva analysera sin egen 

historiesyn för att hitta de pusselbitar som de tror bidrar till historiens utveckling. 

 

Korrelerar din egna historiesyn med den som presenteras i de/det läromedel du 

använder dig av till undervisningen? 

 

De läromedel jag använder mig av fungerar bra i undervisningen om revolutioner (S.OS 

Historia) 

 

Hur mycket fokus och tid lägger du på den amerikanska, franska och ryska 

revolutionen? Svara gärna vecko-vis och motivera varför.  

Jag lägger lite olika mycket tid och det är svårt att säga något exakt. Den amerikanska 

revolutionen diskuteras också under avsnittet om mänskliga rättigheter och migration. Den 

franska revolutionen (nya ideologier och idéer) ca 3 veckor och den ryska revolutionen ca 2 

veckor som start inför Världskrigen. 
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Känner du att det finns någon/några av de ovan nämnda revolutionerna som det ägnas 

mer tid åt i skolan? Vad kan detta bero på? 

 

Det är kanske snarare en idérevolution- men den industriella revolutionen är en viktig del 

som jag ofta placerar in under avsnittet idéer och uttryck som kombineras med 

samhällskunskap och som följer upp den franska revolutionen. 

 

Vilka olika aspekter av revolutionerna (tidsförlopp, stora händelser, vändpunkter 

etcetera) är viktiga att ha med vid undervisningstillfället? 

 

Kan bifoga ett dokument med en uppgift där eleverna ska få analysera sitt perspektiv på 

historia i relation till franska revolutionen. Den visar ganska bra vilka delar jag fokuserar på 

(t.ex. händelser, stora tidpunkter osv). 

  

Ifall du hade möjlighet att lägga så mycket tid och resurser som du vill åt 

undervisningstillfällena om revolutionerna, vad skulle du vilja göra då?  

Vet faktiskt inte. 
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