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Sammanfattning  

I det här arbetet har vi genom en idé och ideologianalys undersökt olika läroböckers 

skildringar av den industriella revolutionen. Läroböckerna är indelade i två olika delar, varav 

vissa är skrivna innan Berlinmurens fall 1989 och andra är skrivna efter fallet. Vi har 

avgränsat oss till att analysera de politiska, ekonomiska samt klass skildringar som finns 

beskrivna i avsnittet. I arbetet har vi analyserat nio stycken läroböcker i historia för 

grundskolan. Resultatet presenteras genom två skilda delstudier där en av oss har undersökt 

läroböcker skrivna före Berlinmuren fall och den andre de läroböcker som utkommit därefter. 

Resultatet visar bland annat att de läroböcker som publicerats före 1989 har en mer politisk 

prägel i sina texter än de läroböcker som finns efter 1989. Ett tydligare ställningstagande för 

en viss politisk åskådning finns också i läroböckerna innan Berlinmurens fall. De läroböcker 

som är skrivna efter murens fall har förvisso också en viss politisk prägel men den är inte lika 

tydlig.   

 

Nyckelord: industriella revolutionen, Berlinmuren, politisk ideologi, ekonomiska ideal, klass 

syn.  
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1. Inledning  

Detta arbete ska belysa den industriella revolutionen i ämnet historia för grundskolans senare 

år. Den industriella revolutionen innebar en stor omdaning i samhället. Före den industriella 

revolutionen var nästan alla i samhället bönder och jordbrukare, efter industrialiseringen 

delades arbete och människor upp i arbetare och arbetsgivare. Det var också under denna 

period som olika politiska ideologier delade upp människor i olika klasser.  Tiden innan 

Berlinmuren föll 1989 kan världen beskrivas som två olika politiska läger. Dels var det 

Kommunismen och Sovjet som stod i det ena lägret och i det andra lägret stod USA med 

allierade och förespråkade demokrati och kapitalism. Innan Berlinmuren föll visste ingen 

vilken av dessa politiska ideologier som skulle gå segrad ur ideologikonflikten. Denna 

ovisshet speglar också det som skrivits i historieböckerna före och efter Berlinmurens fall. Vi 

vill närmare belysa hur den industriella revolutionen skildras i historieböckerna före och efter 

Berlinmurens fall. Betoningen i redogörelsen läggs med fokus på politiska redogörelser från 

läroboksförfattarna.  

 

1.1. Problemformulering  

Läroböcker i skolan är meningserbjudande texter som i en kontext med lärarens upplägg 

skapar en stor del av elevens kunskapsinnehåll. Läroböckernas innehåll tas ofta emot okritiskt 

av både elever och lärare. Skolan som institution har förändrats mycket under 1900-talet men 

läroboken har hela tiden haft en central roll som det absolut viktigaste läromedlet (Holmén, 

2006, s. 23). Läroböckernas innehåll är dynamiskt över tid och styrs av tre huvudfaktorer: 

skolkunskapens sociala faktorer, dess relation till vetenskapliga discipliner och den politiska 

styrningen av skolkunskap genom exempelvis läroplaner (Englund, 1997, s.120). Med detta i 

åtanke finner man tendensen att läroboksinnehållet förändras över tid, trots att den behandlar 

samma historiska händelser. Det är denna förändring som vi vill undersöka. Genom att 

analysera den industriella revolutionen i historieböcker för grundskolan söker vi finna en 

tendens i förändring av presentationen av denna. Vi delar upp läroböckerna i två skilda delar, 

de som skrevs före Berlinmurens fall 1989 och de som utkom efter Berlinmurens fall. På så 

vis får vi en tydlig skiljelinje över tid. 
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1.2. Syfte 

Huvudsyftet med denna uppsats är att urskilja hur den industriella revolutionen framställs i 

läroböcker i historia för grundskolan. Det vi vill belysa är de ideologier, ekonomiska ideal och 

den klassyn som växte fram genom den industriella revolutionen, samt hur dessa framställs 

före och efter Berlinmurens fall. Vår ambition är att se om det finns någon skillnad mellan de 

läroböcker som skrevs innan Berlinmuren föll och de som skrevs efter. 

 

1.3. Frågeställning 

Vilken politisk ideologi präglas läroböckernas innehåll av i kapitlet om den industriella 

revolutionen?  

Hur framställs de ekonomiska ideal som växte fram under den industriella revolutionen? 

Vilken bild av de olika samhällsklasserna går att urskilja i läroböckerna? 

 

2. Tidigare forskning  

Läromedelsforskning är något som bedrivs inom diverse vetenskapliga discipliner och med 

olika fokus. För vår studie har det varit av intresse att undersöka och uppmärksamma vad 

tidigare forskning har visat runt den ideologiproduktion som sker i olika läroböcker.                                                 

 Jörgen Mattlar (2008) har i sin avhandling undersökt den ideologiproduktion som sker i 

läroböcker för svenska som andra språk. Som grund för sin studie har han studerat fem 

läroböcker böcker från 1995 till 2005 och tittat på hur de beskriver det svenska samhället samt 

hur de ger uttryck för diverse uppfattningar och värderingar (Mattlar, 2008, s.12). Genom en 

kvantitativ samt kvalitativ innehållsanalys av läroböckerna har Mattlar analyserat hur frågor 

som rör kön, jämställdhet, etnicitet, mångkultur och klass skildras i läroböckerna.  

 Den kvantitativa undersökningen visade på en ojämn könsfördelning, där männen dominerar. 

Dock visade det sig även att en av läroböckerna (Läroboken; På G) har en relativt hög andel 

kvinnor, nämligen 42 % vilket kan ses som relativt jämställt. (Mattlar, 2008, s. 78) Vad gäller 

etnicitetskategorin bygger den på dikotomin svensk – och icke-svensk etnicitet. Där man 

skildrar det svenska från det icke- svenska.  Vidare pekar resultatet på att samtliga undersökta 

läroböcker i varierande grad har svenskt/eurocentriskt fokus och det som befinner sig utanför 
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den västerländska kultursfären marginaliseras. Denna marginalisering gäller framför allt 

kvinnor som har ett annat påbrå än det västerländska (Mattlar, 2008, s. 79). 

Resultatet av den kvalitativa innehållsanalysen visade på att läroböckerna i studien uppvisar 

en svenskt nationellt fokus, vilket även framgår av den kvantitativa analysen. Vad gäller de 

politiska ideologiernas framställning i böckerna visar analysen tydligt att läroböcker utgör en 

arena för politisk maktkamp, där olika budskap och ideologier förmedlas till skolelever. 

Många av de undersökta böckerna är starkt anslutna till socialdemokratins tankar och idéer 

och framhåller socialdemokraterna som det enda politiska partiet. 

Janne Holméns avhandling från 2006, Den politiska läroboken, belyser om Sveriges, Norges 

och Finlands utrikespolitiska vägval under kalla kriget också fick konsekvenser för hur USA 

och Sovjetunionen kom att skildras i respektive lands läroböcker i historia, samhällskunskap 

och geografi. Genom att undersöka läroböcker som skrevs under tiden för kalla kriget vill 

Holmén bland annat visa att läroböckerna kan ses som mätstockar av samhällsförhållanden på 

så vis att de påverkas av det utrikespolitiska klimatet. Hans använder sig av en komparativ 

undersökningsmetod där han försöker skilja tendenser i innehållet mellan de olika länderna 

(Holmen, 2006 s.30). Holmén understryker i sin avhandling att läroboken tillsammans med 

läraren är den enskilt viktigaste faktorn för undervisningens utformning (Holmén, 2006 s.23). 

Han visar även i sin avhandling att det inte enbart är läroboksförfattaren som påverkar 

innehållet i läroböckerna. Olika statliga institutioner som granskningsnämnden och även 

andra stater kan komma att påverka eller ha invändningar om läroboksinnehållet (Holmén, 

2006, s. 70-71). På så vis är läroboken i hög grad politiskt påverkat av samhällsklimatet. 

Holmén menar att det politiska stoffet i läroböckerna är en utomordentlig mätare på det 

aktuella samhällsklimatet. Att faktakunskaper och annat ”opolitiskt” material i läroböckerna 

är trögföränderliga medan det politiska stoffet är mer samhällsrådande ser han som en tydlig 

måttstock på att läroböckerna är en del av det politiska klimatet i landet. (Holmén, 2006 s. 

334-335)  

Sture Långström skriver in sin avhandling från 1997; Författarröst och lärobokstradition om 

läroboksförfattares förhållningsätt att skriva läroböcker. Långström menar bland annat att 

varje läroboksförfattare skriver utifrån sin egen livsvärld och att det därför går att urskilja en 

personlig författarröst i böckerna. I avhandlingen understryker han att läroböckerna 

genomsyras av dolda budskap, både medvetna och omedvetna. Det är därför viktigt att kritiskt 

granska läroboksstoffet båda av elever och lärare. Att kritiskt läsa läroböckerna är inte alltid 
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lätt då dessa oftast ses som tillförlitliga. Böckernas diagram, bilder och arbetsuppgifter ger 

dem en känsla av objektivitet (Långström, 1997, s. 10). Långström lyfter i sin avhandling 

också fram det faktum att så sent som på 1990-talet var flera läroböcker i världen tvungna att 

skrivas om, därför att det kalla kriget hade upphört, Berlinmuren hade rivits. På så sätt 

passade inte antikommunistiska och antiimperialistiska skildringar in i en ny tid av samarbete 

över gränserna (Långström, 1997 s.15). I avhandlingen väljer Långström att göra djupgående 

intervjuer med varje enskild läroboksförfattare, detta för att han under sitt avhandlingsarbete 

upptäckt att läroboksförfattarna i sitt skrivande till stor grad styrs av egna etiska och politiska 

ideal, uppväxtmiljö och akademiska bakgrund spelar också en viktig roll. Faktorer som 

läroboksförfattare, vilken tid böckerna är skrivna i och för vem de är skrivna påverkar i hög 

grad läroböckernas innehåll (Långström, 1997, s. 36).  

 

3. Metod 

Inom forskningen brukar man dela in metodläran i två huvudgrupper; Kvantitativ eller 

Kvalitativ. Denna indelning beror på det insamlade materialet som ska analyseras. Kvantitativ 

data ombildar informationen till siffror samt mängder. (Esaiasson m.fl., 2007, s. 223). I denna 

uppsats har vi uteslutit den kvantitativa metoden, då detta arbete handlar om att djupare 

analysera och urskilja hur den industriella revolutionen framställs i lärobokstexter i historia. 

Den kvalitativa metoden används således för att ombilda information till verbala 

beskrivningar och textanalyser. Det centrala i den kvalitativa metoden är att söka en djupare 

förståelse och helhetsbild av problemet. (Esaiasson, m.fl.,2007, s.237).  

Då vi väljer att jämföra hur läroböcker i historia för grundskolan skildrar den industriella 

revolutionen väljer vi att göra en kvalitativ textanalys av stoffet. Textanalysen har en rad olika 

inriktningar och undersökningsmetoder. Den metod som bäst lämpar sig för vårt arbete är den 

idé- och ideologianalys som beskrivs i metodboken Textens mening och makt av Bergström 

och Boréus (2005). I vår undersökning ska vi utgå ifrån hur synen på den industriella 

revolutionen har förändrats i läroböcker i historia innan Berlinmurens fall 1989 och hur denna 

syn sett ut efter Berlinmurens fall. Anledningen till att vi väljer att dra en skiljelinje i synen på 

den industriella revolutionen före och efter Berlinmurens fall grundar sig i att världen kan 

beskrivas som indelad i två olika ideologiska läger. Sovjet som förespråkade kommunism och 

USA med allierade som förespråkade demokrati. En ständig maktkamp och en psykologisk 

krigsföring även kallad det kalla kriget gjorde sig ständigt påmind i dåtidens samhälle. Den 
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”psykologiska” krigsföringen och den dåvarande politiken satte även sitt spår i vad som 

skrevs och uttrycktes i läroböckerna för den svenska grundskolan.  

Idé- och ideologianalysen har också olika inriktningar som lämpar sig beroende på vad man 

vill ta reda på och hur detta ska genomföras. Bergström och Boréus nämner fem olika 

inriktningar inom idé- och ideologianalysen. Författarna nämner bland annat den innehållsliga 

idéanalysmetoden. Denna metod ska ligga till grund för vår undersökning. I den innehållsliga 

idéanalysen är det övergripande målet att försöka ge maximal klarhet i vad som sägs i texten 

(Bergström & Boréus, 2005, s.156). Den innehållsliga idéanalysen vill undersöka hur 

författaren väljer att presentera ett fenomen (som t.ex. den industriella revolutionen.) Vilka 

huvudargumentationer har författaren för sitt val att presentera texten samt vad de ges för 

betydelse. Den innefattar även tolkningen av outtalade premisser i texten.   

3.1. Material och urval 

De läroböcker vi har analyserat är tagna från den svenska grundskolan under perioden 1966-

2002. Vi har medvetet valt att analysera läroböcker som är från de större läromedelsförlagen, 

vilket beror på att dessa är de vanligast förekommande läroböckerna i den svenska 

grundskoleundervisningen. Urvalet har avgränsat sig till att välja två olika läroböcker från 

varje tio års period för att få en så jämn fördelning på materialet som möjligt över 

tidsperioden.  

3.2. Presentation av läroböckerna 

Histioria för årskurs 8. 1966.  

Läroboken är skriven av Gunnar Ander och Göte Rudvall och utgiven i samarbete med 

Svenska Bokförlaget Bonniers. Författarna lyfter fram historiska händelser från början av 

1800 – talet till 1960 talet. I varje kapitel finner man stycken av olika slag. I början på varje 

kapitel kommer ett stycke som ska väcka läsarens intresse, därefter kommer stycken som är 

faktafyllda och som ska förmedla kunskap. I slutet av många faktastycken finns det frågor 

samt uppgifter som knyter an till texten. Läroboken är i litet format med hård pärm och 

innehåller bilder i svartvit färg 

Historia i närbild. 1968. 

Bertil Dahlgren och Lennart Skaaret är författarna till läroboken och den gavs ut av förlaget 

Almqvist& Wiksell. Boken är främst avsedd för årskurs 8 enligt 1962 års läroplan för 



6 
 

grundskolan. Författarna fördjupar den politiska, ekonomiska och sociala historien från 

franska revolutionen till 1960 – tal. Läroboksförfattarna beskiver de socioekonomiska 

förhållandena och de politika ideologiernas roll i samhället. Efter många textstycken 

förekommer olika begreppsförklaringar som ska underlätta läsförståelsen för eleverna. 

Bilderna i boken är tydligt kopplade till texten. Även här är bilderna i svartvit färg. Läroboken 

har 253 sidor. 

Historia 1H Sex arbetsområden. Grundbok. 1971.  

Läroboken är skriven av Dannert Lendin Petrén och utgiven av förlaget Almqvist & Wiksell. 

Boken är avsedd för högstadiet och är indelad i sex olika arbetsområden; 

1. Revolutioner som förändrar världen 

2. Europa och världen under 1800- talet 

3. De båda världskrigens tid 

4. USA – från nybyggarland till världsmakt 

5. Ryssland blir Sovjetunionen 

6. Stormakter i tävlan om världen 

Rubrikena speglar innehållet i kapitlen och det förekommer många bilder i kapitlen, där vissa 

av bilderna är i färg. Till många bilder finns det även en undertext som närmare beskriver vad 

bilden står för eller också vill förmedla. Till varje kapitel förekommer instuderingsfrågor som 

är kopplade till texten i kapitlet. Instuderingsfrågorna finns i slutet av varje kapitel. Läroboken 

har 240 sidor.  

Levande Historia 2 Högstadiet. 1987.  

Läroboken är skriven av Lars Hildingson och utgiven av Natur och Kultur. Läroboken 

innehåller 252 sidor uppdelade i tio kapitel. Tidsperioden som behandlas är från Araberna – 

och Islams början till och med Industrialiseringen i Sverige. De historiska händelserna 

beskrivs i kronologisk ordning, där det första kapitlet behandlar Arabarerna – och islams 

spridning och det sista kapitlet behandlar industrialliseringen i Sverige. Andra områden i 

boken behandlar den industriella och – franska revolutionen samt Nordens historia från 1720- 

1870. I boken skildras den industriella revolutionen ganska ingående. I kapitlet om den 
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industriella revolutionen beskriver författaren först vilka de nya uppfinningarna var samt hur 

samhället förändrades i och med industrialiseringen. Längre fram i boken fortsätter författaren 

med att skildra den industriella revolutionen, men i detta kapitel ligger fokus i att belysa 

industrialiseringen i Sverige. Efter en del textstycken tillkommer frågor om texten, där 

eleverna kan testa vad de kommer ihåg ifrån texten i boken. I denna lärobok finns det många 

färgbilder. 

Grundbok i Historia. 1989. 

Denna lärobok omfattar 454 sidor och är skriven av Börje Bergstöm, Arne Löwgren och Hans 

Almgren. Läroboken är utgiven av Liber bokförlag. Läroboken försöker skildra historien från 

äldsta tid till och med 1980 – tal. Skildringen av de historiska händelserna sker i kronologisk 

ordning och blir bredare ju längre fram i tiden det är. I varje kapitel finns ett avsnitt om 

nordisk historia utom i kapitlet som behandlar Antiken. Varje kapitel inleds med en 

helsidesbild, en tidslinje och en kort översikt. En viktig del av informationen svarar bilder 

samt bildtexter för. Bilderna är i svartvit färg. I texten förekommer många ord som hör till det 

historiska ämnesområdet, dessa ord förklaras närmare i en särskild ordlista i slutet av 

läroboken.  

Horisont Historia. 1992.  

Läroboken är skriven av Lars Hildingson, Lennart Husén och Per Thorstenson. Boken är 

utgiven av förlaget Natur och Kultur. Författarna skildrar både den nationella – och 

internationella historien grundligt både i text och genom olika bilder. Läroboken omfattar 408 

sidor.  

 

SO Boken Historia 8. 1994. 

Läroboken är skriven av Hans Almgren, Birgitta Almgren och Stefan Wikén och är utgiven av 

förlaget Gleerups. Boken utgörs av 224 sidor och är indelad i fyra arbetsområden; 

1. En ny tid 

2. Revolutionernas tid 

3. Det starka Västerlandet 

4. Norden- Från envälde till demokrati 
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Varje arbetsområde inleds med en grön introduktionsruta som leder in läsaren på vad 

kapitlet/arbetsområdet kommer att handla om. I boken finns det många bilder som är knutna 

till texten, vissa är i färg medan andra är i svartvitt. Till varje kapitel finns uppgifter som är 

kopplade till texten.  

Grundbok PULS Historia. 2002.  

Läroboken är skriven av Göran Körner och Lars Lagheim och kommer från förlaget Natur 

och Kultur. Boken är avsedd för grundskolans senare år och är ett läromedel som kan 

användas från årskurs 6 till och med årskurs 9. Boken utgörs av 24 kapitel, som avhandlar 

människans historia från forntiden till våra dagar. Det betyder att det i denna lärobok också 

finns mycket nytidshistoria, alltså hisoriska händelser som utifrån ett historiskt perspektiv 

inträffat relativt nyligen. Exempelvis attentaten mot World Trade Center i New York, den 11 

september 2001. I boken finns avsnitt som författarna kallar ”Samtidigt i Norden” där 

beskrivs händelser i de nordiska länderna och kopplas till samtida skeden i övriga världen.  

Levande historia 8. 2002.   

Lars Hildingson, Kaj Hildingson och Lennart Husén har skrivit läroboken och den gavs ut av 

förlaget Natur och Kultur. Boken har 418 sidor och är avsedd för årskurs 8. Levande historia 

8 består av nio teman där varje är indelat i kapitel som är numrerade. Nedan följer vilka teman 

författarna lyfter fram i läroboken; 

1. Europa tar form 

2. Världskartan ritas 

3. Tre stormakter 

4. Den amerikanska revolutionen 

5. Franska revolutionen 

6. Den industriella revolutionen 

7. Drömmen om ett Europa i fred 

8. Förändringar i Norden 

9. Leva i Sverige- Jordbruk, skogsbruk och industri 
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Varje tema inleds med en beskrivning av hur de olika teman hänger samman i ett historiskt 

perspektiv för att eleverna lättare ska förstå sambadet mellan de historiska händelserna. I 

boken har en del sidor grön ton som markerar att eleven kan bygga vidare på sina 

grundkunskaper. De sidor som inte har grön ton innehåller alltså endast grundkunskaper. 

Kapitlen slutar oftast med arbetsuppgifter, även dessa är av olika svårighetsgrad. Först 

kommer Minns du, som handlar om att eleven exempelvis ska förklara ett historiskt begrepp 

som nämns i texten. Sedan kommer det lite mer avancerade frågor där eleven ska analysera en 

viss fråga. I boken förekommer många foton, teckningar och kartor.  

 

3.3. Idé och ideologianalys som undersökningsmetod  

Idé – och ideologianalysen är användbar för vår undersökning då denna metod inte bara 

undersöker det som står i texten, den ger också utrymme för att placera texten i samhälleligt 

sammanhang (Bergström & Boréus, 2005, s. 158). Vi ser det som positivt att metoden medger 

ett relativt fritt och stort tolkningsutrymme. Det gör det möjligt att anpassa metoden till våra 

frågeställningar och syftet (Bergström & Boréus, 2005, s. 177). Själva analysmetoden görs i 

tre steg. Det första steget handlar om att analysera själva texten. Där har texten analyserats 

utifrån våra dimensioner som presenteras i nästa stycke. Andra delen består av att 

begripliggöra den dolda delen av texten. För vårt arbete betyder det att skönja ett politiskt 

ställningstagande i läroboksförfattarnas sätt att presentera texten i historieböckerna. Finns det 

exempelvis vissa författare som lyfter fram socialismen som en viktig faktor kring den 

industriella revolutionen eller är det snarare så att de liberalistiska och kapitalistiska tankarna 

genomsyras i texten. Det är också viktigt att tillägga att dessa skillnader inte nödvändigtvis 

behöver finnas i texterna, vår ambition är dock att analysera om dessa kan finnas. Det tredje 

steget vill fullborda begripliggörandet genom att kontexten beskrivs. Det tredje steget går i 

mångt och mycket in i steg två i analysarbetet. Detta steg ämnar till att synliggöra kontexten i 

den graden att man vill skilja vilka samhälleliga grupperingar som får utrymme i texten och 

vilka institutioner som anses vara viktiga (Bergström & Boréus, 2005, s. 167). Den 

innehållsliga idéanalysen görs i detta arbete med utgångspunkt i dimensionsmodellen som 

presenteras i Bergström & Boréus bok Textens mening och makt. Dessa dimensioner ska 

fungera som analysverktyg och hjälper oss att hitta svar på våra frågeställningar. Genom att 

dela upp texten i olika dimensioner eller motpoler kan man se vad läroboksförfattaren har lagt 

tyngdpunkten i texten. Ett exempel på detta för vår del är exempelvis den ekonomiska synen, 
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där vi delat upp detta i ett individualistiskt synsätt och ett kollektivistiskt synsätt. Vad lägger 

författaren tonvikten vid? Tar han upp den enskilda individen som initiativtagare och en 

pådrivande faktor till den industriella revolutionens utveckling eller är det kollektivet som 

lyfts fram som en gemensam faktor i utvecklingen.  Dimensionerna är relativt enkla att sätta 

upp och kan anpassas till det man ämnar undersöka i arbetet (Bergström & Boréus, 2005, s. 

172). Då vi vill finna den politiska prägeln i våra läroböcker har också dimensionerna satts 

upp därefter. Genom dimensionsverktyget kan vi dra riktlinjer om vilken ståndpunkt 

författarna till läroböckerna har i frågan. Vi har valt att dela upp det politiska 

ställningstagandet i tre olika dimensioner som presenteras enligt följande: 

 Ekonomisk syn – (ekonomiskt individualistiskt – ekonomiskt kollektivistiskt) Enligt 

en ekonomiskt individualistisk synsätt kan samhället betraktas som en 

sammanslutning av autonoma individer som strävar efter personliga mål. ( Bergström 

& Boréus, 2005, s. 164) Detta kan exempelvis handla om att en individ satsar på att bli 

delägare i ett företag och därför investerar en del av sitt kapital i företaget. Fokus 

ligger på den egna profiten.  Det ekonomiskt kollektivistiska synsättet står då för 

motsatsen. Enligt detta synsätt ska hela samhället bidra till välfärd och ekonomisk 

utveckling och inte bara enskilda individer.  ( Bergström & Boréus, 2005, s. 164) 

 

 Politisk syn – (liberalkapitalistiskt – socialistiskt) Ett liberalkapitalistiskt synsätt 

betonar den fria marknaden och privatisering av ägandet. Här står produktionsmedlen 

– företagen – och industrikapitalet i centrum. Människans fria valmöjligheter är också 

något som betonas starkt (Eklund, 2007, s.184). Det socialistiska synsättet utmärks 

däremot för sina idéer om att samhället ska vara kollektivistiskt, staten ska ansvara för 

de politiska och ekonomiska frågorna i samhället. (Eklund, 2007, s.184-185).  

Socialismen lyfter fram arbetarnas situation och försvarar deras rättigheter samt 

strävar efter ett mer jämlikt samhälle (Giddens, 2003, s. 254-255).  

 

 Klassyn – (arbetarklass- medelklass – överklass) Med arbetsklass menas de som inte 

äger något kapital som de kan leva av, utan istället tvingas sälja sin arbetskraft som 

arbetare i exempelvis fabriker (Eklund, 2007, s.184). Medelklassen kan tillskillnad 

från individer i arbetarklassen sälja både sin fysiska och mentala arbetskraft för att få 

en utkomst (Giddens, 2003, s. 263). Överklassen utgörs av de som äger kapital, de så 
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kallade kapitalisterna (Eklund, 2007, s.184). Det kan exempelvis vara fabriksägare 

samt förmögna investerare och duktiga bankmän.  

Genom dessa dimensioner kan man komma närmare den politiska prägel som 

författaren/författarna haft i sitt skrivande, dock är det viktigt att klargöra att ett politiskt 

ställningstagande som läroboksförfattare inte alltid är enkelt att urskilja, det är inte heller så 

att författarna ska ha en tydlig politisk inriktning i sitt skrivande då den historiska skildringen 

ska försöka vara så objektiv så möjligt. Ibland är den politiska synen väldigt dold då får man 

som undersökare pussla ihop delarna och anta. Dimensionerna är alltså indelade i tre olika 

grupperingar; den ekonomiska synen, den politiska synen och klassperspektivet. Nedan följer 

en beskrivning på vad vi har analyserat utifrån dessa dimensioner.  

 Den ekonomiska synen ska skildra om det finns ett ekonomiskt individualistiskt tänkande i 

skrivandet eller om författarna har ett ekonomiskt kollektivistiskt ideal. Det som har 

analyseras utifrån det ekonomiskt – individualistiska synsättet är följande; 

 Betonar läroboksförfattarna enskilda fabriksägare, investerare och uppfinnare som 

pådrivande faktorer till den industriella – och ekonomiska utvecklingen under 1800 – 

talet? 

 

Vi har också undersökt om läroboksförfattarna istället betonar det ekonomiskt - 

kollektivistiska synsättet. Detta har vi undersökt genom att kolla på följande; 

 Belyser författarna uppfinningarnas betydelse, såsom tekniks utveckling, nya maskiner 

– och produktionsmetoder som betydande faktorer för den industriella – och 

ekonomiska utvecklingen? 

Den politiska synen ska klargöra om det finns ett ställningstagande för någon politisk 

inriktning i texterna. Där har vi ställt liberalkapitalistisk och socialistisk politisk syn som 

varandras motpoler. 

 Det vi har undersökt utifrån det socialistiska synsättet är följande; 

 Hur läroboksförfattarna framställer de socialistiska idéerna? Målar de upp en positiv 

eller negativ bild av socialismen? 

 

 Uppmärksammas arbetarnas levnadsförhållanden – och rättigheter? 
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 Lyfter författarna fram Karl Marx och betonar de hans tankar och idéer? 

 

 Problematiserar författarna den fria marknaden/ handeln? 

 

 

När det gäller det liberalkapitalistiska synsättet har vi undersökt följande: 

 

 Hur läroboksförfattarna framställer de liberalkapitalistiska idéerna? Förmedlar de en 

positiv eller negativ bild av liberalismen? 

 

 Lyfter författarna fram Adam Smith och belyser de hans tankar och idéer?  

 

 

 Betonar författarna den fria marknaden/ handeln? 

I den tredje dimensionen har vi kollat på hur läroboksförfattarna förhåller sig till 

klassperspektivet och vilken blid av de olika samhällsklasserna går att urskilja. Det vi har 

tittat närmare på är;  

 Erkänner författarna ett klassamhälle under 1800 – talet?  

 

 Hur skildras fabriksarbetarnas levnadsförhållanden? 

 

 Hur framställs kapitalisterna samt arbetarna? 

 

 Lyfter författarna fram arbetarnas maktkamp om ett rättvisare samhälle? 

Alla dimensioner går på ett eller annat sätt in i den politiska prägeln som är huvudobjektet i 

vad vi vill skildra. Genom att dela upp den politiska aspekten i olika dimensioner kan man 

lättare få en överblick över hur detta genomsyras i texterna.  

4. Klargörande bakgrundsinformation  

Vi vill genom denna klargörande bakgrundsinformation beskriva vad det är som ingår i 

kapitlet vi undersöker samtidigt som vi vill ge läsaren en bättre förståelse för vad Berlinmuren 

och dess politiska ”sfär” handlade om. Det som kort kommer att belysas närmare är den 

industriella revolutionen, Berlinmuren samt de politiska ideologierna liberalism och 

socialism.  
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4.1. Den industriella revolutionen  

Den industriella revolutionen har ingen fast start, inte heller har den något slut datum då den 

fortfarande pågår. Den industriella revolutionen idag är annorlunda än den som startade under 

slutet på 1700 – talet och början på 1800 – talet. Idag är det den tekniska biten som finslipas 

och görs allt effektivare. Mestadels sköts detta av datorer och annan avancerad teknisk 

utrustning. Vad man däremot kan fastslå är att den industriella revolutionen började först i 

England och i Holland. Det som skedde var att man gick över från ett agrart samhälle till ett 

industri samhälle (Magnusson, 2002, s. 302). Orsakerna till varför och hur den industriella 

revolutionen fick sitt genombrott just där och just då är många och varierande. Detta ska inte 

gås in på i närmare detalj i det här examensarbetet då det saknar relevans för arbetets syfte. 

Det man däremot kan säga är att nya handelskrafter och rika köpmän köpte upp mycket av 

den åkerjord som bönderna brukade och började odla i s.k. massproduktion. Man köpte upp 

små tegar ägda av enskilda familjer och började bruka stora jordarealer för storskalig odling. 

Denna rörelse kallas enclouser rörelsen och brukar ses som det första starkskottet till den 

industriella revolutionen (Craig, 2008, s. 631). Det var inte enbart den här förändringen som 

triggade igång hela den industriella rörelsen. Tekniska innovationer inom jordbruket som att 

bygga bättre diken gjorde det mycket enklare att tillföra vatten till jordbruket. Man började 

också odla nya grödor som potatis majs vilket kunde mätte fler människor och bidrog till att 

befolkning kunde växa lavinartat (Craig, 2008, s.634). Det var dock inte bara inom jordbruket 

som nya tekniska innovationer möjliggjorde en övergång till ett mer industriellt samhälle. 

Enskilda viktiga uppfinningar och deras uppfinnare spelar en central roll för den industriella 

revolutionen och dess utveckling.  

Samtidigt som utvecklingen tog fart, började andra sociala reformer att bildas. Adam Smith 

och hans nya tankesätt om ekonomis utveckling utkom med sin bok ”Nationernas Välstånd” 

han anses vara grundaren av liberalism och fri marknadsekonomi (Stearns, 1994, s. 43). 

Andra tänkare gjorde också stort intryck på historien som Karl Marx och hans syn på det 

klasslösa samhället. Karl Marx anses vara en stor inspiratör till de många fabriksarbetare och 

deras socialistiska kamp som innefattade både ideologiska och materiella grunder (Stearns, 

1994, s.77).  

4.2. Berlinmuren  

Sällan har en händelse som uppförandet av berlinmuren 1961 delat Europas befolkning i två 

helt skilda politiska block. En uppdelning som i mångt och mycket bidrog till det kalla krigets 
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upptrappning mellan Öst och Väst, samt en uppdelning som delade två olika ideologiska 

övertygelser. På ena sidan stod de allierade med USA i första led följt av Storbritannien och 

Frankrike. På den andra sidan stod Sovjetunionen (Grant, 1998, s, 12). Berlinmuren delade 

upp Europa i två olika politiska läger som skiljer sig åt i frågan om välfärdspolitik. De 

allierade förespråkar demokrati och fri handel. Medan Sovjetunionen och Öst makterna 

förespråkade kommunism och en marknad starkt reglerad av staten. Detta fick en stor 

påverkade av vad som skrevs på den här tiden, både i pressen och även i utbildningssektorn 

(Taylor, 2005, s 37). 

4.2.1 Berlinmurens uppförande 

Strax efter andra världskrigets slut hade Sovjetblocket upprättat en ”järnridå” tvärs igenom 

Europa som skulle förhindra människor att förflytta sig mellan öst och väst. (Grant, 1998, s. 

4) Järnridån utgjordes av en nästan 32 mil lång taggtrådsvägg tillsammans med minerade 

områden och stationerande gränsvakter. Berlin låg geografiskt i öst blocket, men 

segermakterna hade kommit överens om att staden skulle delas in i fyra skilda zoner. Dessa 

zoner skulle vardera kontrolleras av andra världskrigets segrande parterna. Sovjetunionen fick 

en del av staden, lika så fick USA en annan del och även Storbritannien och Frankrike. Denna 

delning var av politisk karaktär och inga tydliga murar eller gränskontroller fanns i staden. 

Fram till sommaren 1961 kunde människor emigrera från öst Berlin till väst Berlin och vice 

versa. (Grant, 1998, s. 6) Det visade sig emellertid att ”flyktingströmmen” från öst till väst 

skedde i större omfattning än vad kommunisterna i öst tidigare hade trott. I mars 1961 hade 

under fyra dagar mer än 30 000 människor emigrerat från öst till väst. Var sjunde Östberlinare 

sägs ha emigrerat till väst Berlin (Grant, 1998, s. 24). Situationen blev akut i öst Berlin då 

stadens unga utbildade befolkning valde att flytta till väst att man stod på randen till en 

kollaps och samtidigt tappa ansiktet då livet inte kunde fortgå då alla läkare, rörmokare, 

elektriker och ingenjörer flyttade (Grant, 1998, s. 24-25). Samtidigt är det viktigt att poängtera 

att även väst Berlinare valde att emigrera till öst Berlin då de trodde på ideal och den ideologi 

som kommunismen stod för. Så uppfördes Berlinmuren. Sovjetunionen började bygga en 2,4 

meter hög mur som skulle sträcka sig igenom hela staden. De allierade i väst gjorde inget åt 

att stoppa bygget. Eftersom att kalla kriget pågick för fullt under tiden då Berlinmuren 

uppfördes så valde väst makterna att inte ingripa då ett ingripande kunde leda till en mer 

öppen väpnad konflikt mellan öst och väst(Grant, 1998, s. 26). Båda blocken hade vid det här 

lagret skaffat sig kärnvapen och en väpnad konflikt kunde lätt utlösa ett kärnvapenkrig. John 

F. Kennedy som var USA:s president vid den här tiden uttrycker uppförandet av Berlinmuren 
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som en pust av lättnad, den ställde kommunisterna i dålig dager (Grant, 1998, s. 26). Kennedy 

tyckte samtidigt att muren var skandalös och omoralisk men än dock ett bättre alternativ än ett 

kärnvapenkrig. Muren delade staden på ett grovhugget och irrationellt sätt. Tusentals familjer 

splittrades och kärlekspar blev kvar på var sin sida av muren. Den hindrade människor från att 

gå till sina jobb, om dessa låg på andra sidan av muren samtidigt som man nu inte lägre kunde 

gå till andra sidan för att handla i affärer eller gå på de nöjesställen man tidigare hade gjort 

(Grant, 1998, s. 10). En känsla av instängdhet spred sig hos främst befolkningen i öst Berlin. 

Ordet dörrstängningspanik användes och beskrev att dörren mot väst höll på att slås igen. 

(Taylor, 2005, s. 148) Uppdelningen upptrappade också det propagandakrig som pågick 

mellan öst och väst. Båda ville starkt uppvisa att deras sätt att leva är det riktiga och mest 

gynnsamma. Så började bland annat kapplöpningen till månen som 1969 erhölls USA. 

Utomstående länder som Sverige och andra europeiska länder kunde vid den här tiden bara 

hålla andan och hoppas på det bäst. Man visste inte vilken av parterna som skulle gå segrande 

ur ”konflikten”. Detta påverkade också vad som skrev i böcker och press vid den här tiden 

och även efter Berlinmurens upphörande 1989.  

 

4.3. Politiska ideologier 

4.3.1. Socialism som politisk ideologi 

Ordet socialism grundar sig i det latinska ordet socius som betyder kamrat/kamratskap. 

Ideologiskt sätt framhävs socialism som en politisk och ekonomisk doktrin som syftar till att 

skapa det klasslösa samhället utan sociala orättvisor. Socialismen utmärks även för sina idéer 

om att samhället ska vara kollektivistiskt och att staten ska ansvara för de politiska och 

ekonomiska frågorna i samhället (Winborg, 2001, s.123). Den socialistiska rörelsen bildades 

under 1800 – talet, i samband med den industriella revolutionen då klyftorna mellan 

samhällets olika grupper började bli alltmer påtagliga (Grant, 1998, s.12). 

 Folk som anslöt sig till den socialistiska rörelsen menade på att stora sociala orättvisor 

härjade i samhället och att världen styrdes av de förmögna och mäktiga på de fattigas 

bekostnad. Socialismens anhängare lade skulden på kapitalismen, det vill säga det system där 

banker, industrier och jord ägdes av enskilda affärsmän och investerare vars ändamål var att 

gå med högsta profit. Socialisterna ansåg att den fria marknaden var en ledande faktor till att 

samhället hade blivit fullt av girighet och orättvisa. De ansåg att det var statens fel eftersom 
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staten inte hade ett reglerat system för hur marknaden och ekonomin skulle skötas för att 

tillgodose alla människors grundläggande sociala och ekonomiska behov och inte enbart 

samhällets överklass (Grant, 1998, s.12). 

 Man önskade ett samhälle där staten skulle ha det översta ansvaret för ekonomin och för hur 

resurser skulle tilldelas. De strävade också för att staten skulle ta full kontroll över de större 

industrierna och på så sätt se till att de förmögnas rikedomar även kom till de fattigas godo 

(Grant, 1998, s.12). För att möjliggöra detta behövde staten införa ett nytt ekonomiskt system 

i samhället, ett system som går under benämningen planekonomi. I en planekonomi är det 

staten som har det översta ansvaret för ekonomin och för hur resurser ska tilldelas för att det 

ska bli en mer rättvis fördelning mellan samhällets alla grupper (Winborg, 2001, s. 37). 

Karaktäristiskt för en planekonomi är också att staten bär ansvaret för vad som ska produceras 

i landet, hur det ska produceras samt hur produktionsresultatet ska fördelas (Winborg, 2001, s. 

41). Motsatsen till planekonomi är marknadsekonomi. I en marknadsekonomi finns ingen 

överordnad myndighet som ansvarar för ekonomin och för vad som ska produceras samt hur 

varor eller tjänster ska distribueras eller till vilka priser de ska säljas. Istället fattas alla viktiga 

beslut som rör ekonomin på marknaden, vilket exempelvis betyder att förhandlingar mellan 

köpare och säljare bestämmer vad som ska tillverkas och hur mycket för att tillgodose 

marknadens behov och efterfråga (Winborg, 2001, s.41).  

 

4.3.2. Liberalism som politisk ideologi  

Ordet liberalism härstammar från latinets liber, som betyder fri. Inom liberalismen talar man 

om den liberala autonomin. Det betyder att människan är en fri varelse som ska leva i frihet 

efter självvalda lagar, så länge hon inte använder tvång mot andra.( Lindensjö m.fl., s.11- 12) 

Det ska inte ligga i statens ansvar att bestämma över hur den enskilda människan ska leva, 

statens roll ska vara begränsad (Larsson, 1990, s.25). Idén om människan som ett 

självändamål har funnit så länge människan berövats frihet och självständighet. De gamla 

grekerna hade redan på 400 – talet f Kr starka argument mot slaveriet. Det var framför allt 

vissa filosofer som hörde till de så kallade sofisterna som uttryckte stor irritation över de 

förtryckta slavarnas situation. Gorgias och Protagoras är två erkända filosofer inom denna lära 

som menade på att ingen får beröva en människas frihet, alla har rätt att leva sitt liv i det fria. 

(Liberalismen.com) Även om idén om frihet flertal gånger har dykt upp i historien, så kom det 

emellertid att dröja ända fram till 1600 – talets England innan man kan tala om liberalismen 
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som en sammanhållen politisk ideologi. Att det skedde just under denna tid är ingen slump. 

Frihetliga idéer växte fram som motstånd till kyrkans försök att styra och kontrollera 

människans tänkande. Kyrkan gav inte människan friheten att tänka själv och förhålla sig 

kritiskt till saker och ting. Tidiga liberala filosofer menade på att man inte kan tvinga 

människan till att tänka på ett visst sätt, utan den rätta sanningen kan endast nås frivilligt 

(Liberalismen.com).  

Ekonomi är en viktig ståndpunkt inom liberalismen. Liberalismens ekonomiska lära 

identifieras traditionell med marknadshushållning, privatisering av företag samt motstånd mot 

politisk styrning av marknaden (Larsson, 1990, s. 29). Inom liberalistisk litteratur är Adam 

Smith ett betydelsefullt namn. Smith var den som lade grunden till den ekonomiska 

liberalismens doktrin, om ekonomisk frihet som en förutsättning för ekonomisk tillväxt och 

allmänt välstånd (Larsson, 1990, s. 19). Smith hade övertygat den snabbt industrialiserade 

världen att en fri marknad var harmonisk och nyckeln till varje lands växande ekonomi. I det 

ofria Europa infördes allt fler ekonomiska friheter. Etableringsfrihet för alla gjorde att den fria 

konkurrensen kunde breda ut sig på flera håll. Det gjorde att människor nu kunde ta sig ur 

fattigdom och nöd på egen hand. Smith hävdade även att människor endast kan förverkliga 

sina önskningar utan hinder, i ett samhälle där marknaden styr och inte staten. (Larsson, 1990, 

s.113)  

 

5. Analys 

Resultatet av de analyserande texterna kommer att presenteras i kronologisk ordning med den 

tidigaste skrivna läroboken förstå och sedan fortgående till den senast utgivna läroboken. 

Analysen av resultatet har delats upp i två olika delar, skrivna separata från varandra. Detta 

för att få en så objektiv bild som möjligt. Analysmetoden och analysverktygen har varit 

detsamma för oss båda. Vi har här använt dimensionerna som grund. Den ena av oss har 

analyserat de läroböcker som är skrivna innan berlinmurens fall 1989 och den andra har 

analyserat de läroböcker som utkommit därefter.  
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5.1.  Analys av läroböcker utgivna innan Berlinmurens fall (Aziz Aksungur) 

Historia för årskurs 8. 1966 

Ekonomisk syn  

Den ekonomiska syn som presenteras i den här texten om den industriella revolutionen 

präglas av ett ekonomiskt kollektivistiskt ideal. Författarna börjar texten med en kort 

genomgång av de förändringar i samhället som bidrog till den industriella revolutionens 

utveckling. Nya uppfinningar som ångmaskinen och mekaniska vävstolar lyfts fram som 

nyckel uppfinningar till revolutionen. Enskilda uppfinnare får inte så mycket ”beröm” och 

utrymme i texten, istället läggs tonvikten på vilken betydelse uppfinningarna i samhällslivet i 

övrigt.   

Ångmaskinen gjorde det möjligt att bygga stora spinnerier och väverier som framställde garn 

och tyger i väldiga mänger och gjorde det billigt så att de flesta kunde köpa dem. Grunden var 

lagd till en moder textilindustri (Ander & Rudvall, 1966, s.10). 

Vidare lyfter författarna fram olika industrier som hade de rätta förutsättningarna för 

modernitet, t.ex. järnindustrin i England och jordbruksinnovationerna i landet. 

Politisk syn 

Ett stycke i kapitlet heter ”varför blir det revolution” (Ander & Rudvall, 1966, s.16). Där 

förklarar författarna med exempel på varför och hur en revolution kan ske. Sedan går 

författarna in på hur en revolution startar genom att en eller flera personer visar sitt missnöje 

mot andra personer som har auktoritet i gemenskapen. ”Ni gör uppror mot Kalle och Mari, 

fast de annars brukar få bestämma” (Ander & Rudvall, 1966, s.16). Längre fram i texten 

finns ett stycke med rubriken ”Arbetarna träder in i politiken” (Ander & Rudvall, 1966, s.16). 

I det stycket lyfter författarna fram hur missnöjet hos bönderna och den fattiga arbetarklassen 

växte och ledde till krav på drägligare tillvaro för de allra fattigaste och rösträtt för alla män.  

Allt ivrigare krävde arbetarna att få rösträtt. Frågan om hur ett rättvist samhälle skulle vara 

anordnat diskuterades livligt, och många nya och djärva politiska och sociala idéer föddes 

(Ander & Rudvall, 1966, s.16). En delrubrik på sidan heter ”Det kommunistiska manifestet” 

Här skriver författarna följande; ”Viktigare än någon av dessa händelser var kanske dock 

något annat som inträffade samma år. Då utkom nämligen det s.k. kommunistiska manifestet” 

(Ander & Rudvall, 1966, s.16).  
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Vidare skriver författarna i detta kapitel.  

I en liten skrift, vars betydelse varit omätlig, manade Karl Marx och hans medhjälpare 

Friedrich Engels arbetarna i alla länder att sluta sig samman för att på revolutionernas väg 

omskapa samhället (Ander & Rudvall, 1996, s.16). 

Vidare skriver författarna med sitt kommunistiska manifest hade Marx givit arbetarklassen en 

politisk åskådning. Den känner vi under namnet socialismen (Ander & Rudvall, 1996, s.16). 

 

Klassyn  

Det är tydligt att författarna erkänner något slags klassamhälle då de vid flera olika tillfällen 

talar om arbetarklass, medelklass och de ”rika”.  I Kapitlets tretton sidor om den industriella 

revolutionen dyker benämningar på klass och klassamhälle upp på flera olika stycken i texten. 

Vad som är anmärkningsvärt i just den här lärobokstexten från 1966 är att två av sidorna i 

detta kapitel går under rubriken ”Karl Marx och arbetarrörelsen” (Ander & Rudvall, 1996, s 

17-18). I början av stycket presenterar författarna Karl Marx som person och bakgrund. 

Författarna förtydligar också Marx betydelse för den industriella revolutionen. Där går att 

läsa; 

Marx menar att den historiska utvecklingen utmärks av strider mellan olika samhällsklasser. 

Industrialiseringen har medfört, att klasskampen ingått i ett avgörande skede, striden mellan 

borgarna, kapitalisterna, och de egendomslösa, proletärerna (Ander & Rudvall, 1966, s.17). 

Författarna fortsätter sedan i texten att försöka förklara Marx tankar och idéer. Man redogör 

ganska detaljerat för hans kommunistiska manifest där han manar arbetarna i alla länder att 

återta kontrollen ifrån de rika och korrupta borgarna och köpmännen. ”Proletärerna hava i 

den ingenting annat att förlora än sina kedjor. Med de hava världen att vinna. Proletärer i 

alla länder, förenen Eder!” (Ander & Rudvall, 1966, s.17). 

Författarna fortsätter med att förklara att många länder tycker att en del av Marx idéer anses 

vara för revolutionära. Och att det inte nödvändigtvis måste bli en våldsam revolution som 

Marx hade förutsagt. Författarna skriver att länder som har tagit sig an detta nya modernare 

tänk är bland annat Sverige och Danmark. De Liberalistiska och kapitalistiska tankarna och 

deras tänkare lyser med sin frånvara i detta exemplar om den industriella revolutionen från 

1966.   
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Historia i närbild 1. 1968 

Ekonomisk Syn 

Författarna har i det här kapitlet har valt att inleda texten om den industriella revolutionen 

med en bakgrund ifrån medeltiden. Där tar de upp situationen i kommers då och hur den 

sedermera kom att utveckla sig till ett industriellt samhälle i England omkring 1760. 

Författarna lyfter fram en rad olika uppfinnare ”Omkring år 1760 drog en våg av mekaniska 

uppfinningar fram över England” (Dahlgren & Skaaret, 1968, s.23). Man är i texten noga 

med att lyfta fram uppfinnarna och presentera deras påverkan på samhället. Texten är tydlig 

med att uppfinnarna och uppfinningarna var viktiga i dåtidens samhälle för att kunna bli 

rikare. Längre fram i stycket lyder en underrubrik ”Den ekonomiska liberalismen” (Dahlgren 

& Skaaret, 1968, s. 32). Där presenterar författarna liberalismens tankar och dess påverkan på 

ekonomin. Författarna förklarar att skotten Adam Smith är liberalismens fader och profet.  

Adam Smith gjorde rent hus med merkantilismens åsikt om guld som enda mått på staternas 

välstånd. Tillverkning av varor för förbrukning var nyckeln till rikedom menade han 

(Dahlgren & Skaaret, 1968, s.32-33). 

Författarna lyfter fram Adam Smith som optimist som trodde på framsteg och utveckling. 

Man är ganska tydlig med att poängtera att industrialismen fick en positiv inverkan på 

ekonomin i samhället.   

Politisk Syn 

Den politiska delen i texten lyfter fram två huvuddelar som är värda att nämnas. Dels lyfter 

man fram fackföreningarnas framväxt under tiden. ”1825 blev fackföreringar tillåtna i 

England, 1833 förbjöds nattarbete för barn och ungdom i industrin” (Dahlgren & Skaaret, 

1968, s.32). Det är också viktigt att visa på att i den här läroboksupplagan så lyfter man inte 

fram socialismen och det förbund som byggdes upp arbetare emellan vad gäller arbetar och 

fackrörelser. Man lyfter fram liberalismen som en grundpunkt i bildandet av fackrörelser och 

nya humanare arbetslagar. ”Det dröjde länge innan samhället äntligen ingrep. Det berodde 

mycket på att en politisk-ekonomisk idé, liberalismen, hade växt fram” (Dahlgren & Skaaret, 

1968, s. 32). Vidare beskriver författarna.  ”Liberalismen ville ge varje människa största 

möjlig frihet” (Dahlgren & Skaaret, 1968, s. 32). Längre ner på samma sida kan man under 

rubriken ”Den ekonomiska liberalismen” läsa om liberalismens tankar och Adam Smiths 
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tankar om ekonomiskt välstånd och frihet. Detta har tidigare lyfts fram i texten under 

Ekonomisk syn i denna text. Då de indirekt går in i varandra.  

Klassyn  

Det som är anmärkningsvärt i den här texten är att ordet klassyn och olika samhällsklasser 

inte nämns någonstans i textens avsnitt om den industriella revolutionen Det som däremot 

lyfts fram i texten är industriarbetarnas usla levnadsförhållanden och den misär och dåliga 

tillvara de befann sig i. Under textrubriken ”Rovdrift med människor” väljer författarna att 

presentera några av de texter som arbetarna under den här tiden låtit skriva om sina 

förhållanden. Bland annat kan man läsa om ett människoöde som lyder;  

Jag kommer till arbetet kl. 6, ofta kl. 4. Jag har arbetat hela sista natten till kl. 8. Vi var 9 eller 

10 pojkar som arbetade natten igenom. Alla utom en har kommit tillbaka i dag på morgonen 

(Dahlgren & Skaaret, 1968, s. 28). 

 Författarna lyfter också fram att väldigt lite hänsyn till arbetarna togs under den här tiden. 

Det fanns alltid andra som var villiga att utföra det tunga arbetet.  

Under Englands snabba övergång från jordbruks- till industrination togs ofta ingen hänsyn till 

de enskilda människorna. Arbetarna i gruvorna och fabrikerna kunde arbeta 12-16 timmar om 

dygnet (Dahlgren & Skaaret, 1968, s. 28). 

 

Historia 1H Sex arbetsområden. Grundbok. 1971. 

Ekonomisk Syn 

Kapitlet inleds med en kort genomgång av hur människan levde och försörjde sig i jägare och 

samlare, innan den industriella revolutionen bröt ut. Längre fram presenteras den industriella 

revolutionen som den andra stora revolutionen i den mänskliga historien. Författarna lyfter 

fram många av de uppfinningar som lade grunden till den industriella revolutionens framväxt. 

Bland annan lyfter man fram uppfinningar inom textilindustrin som den flygande skytteln och 

spinnmaskinen Spinning Jenny. ”Man uppfann en spinnmaskin, den drevs för hand med en 

vev och kunde framställa flera trådar – till sist 120 stycken trådar samtidigt” (Dannert m.fl., 

1971, s. 32) Författarna lyfter också fram handelskontakterna som England hade med Indien 

som betydelsefulla då bomullen producerades där. En utökad handel lyfts fram som en viktig 
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”ingrediens” till industrin. Kapitlet lyfter också fram ångmaskinen, järn och kolindustrin som 

katalysatorer till industrisamhällets framväxt.  

Politisk Syn 

Det står väldigt lite i det här kapitlet om någon politisk syn. Det lilla som lyfts fram 

understryker att länder med god tillgång på kol och järn var de länder som också blev ledande 

inom politiken.  

Genom den industriella revolutionen fick kol och järn avgörande betydelse för människornas 

hushållning. Länder med god tillgång på järn och kol blev ledande inom industri och politik 

(Dannert m.fl., 1971, s. 36.). 

Klassyn  

Inte heller står det något betydande om något klassamhälle eller någon klass syn 

överhuvudtaget i kapitlet. Dock framgår det att det var rika köpmän som köpte in och 

handlade med bomull ifrån Indien och levererade detta till hushållen som vävde den och fick 

betalning av köpmännen för sitt handarbete.  

 

 Levande Historia 2 Högstadiet. 1987. 

Ekonomisk Syn 

Författaren börjar kapitlet med en kort redogörelse för de förändringar i jordbruket som var en 

av grunderna till industriella revolutionen i England. Han presenterar hur köpmän köpte upp 

jord från bönderna och investerade i sammanslagningar av gårdar för att öka avkastningen på 

jorden. ”För att tillgodose den ökade befolkningen drev godsägarna igenom att de 

gemensamt brukade gårdarna delades upp mellan olika ägare” (Hildingson, 1987, s. 159). 

Vidare redogör kapitlet för de olika uppfinningar som också fick fart på industrin och som 

skulle öka avkastningen i all framställning av tyger och även mat på gårdarna.  Författaren 

tydliggör att det är fabriksägarna och rika godsägare som genom stor risk var villiga att 

investera sina pengar i den snabbt växande industrin. ”Dessa kapitalister ville gärna satsa 

sina pengar så att de gav god ränta” (Hildingson, 1987, s. 166). 
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Politisk Syn 

Den politiska syn som presenteras i kapitlet lyfter inte direkt fram någon specifik syn på 

socialism eller liberalism. Dock går det att urskilja vissa meningar som presenterar 

författarens syn på politik. I kapitlet nämns det flera gånger att den industriella revolutionen 

helt klart gjorde livet drägligare för alla, en ökad folkmängd en lite bättre levnad och 

försörjningsvillkor nämns i texten. ”Den industriella revolutionen gjorde Storbritannien rikt. 

Men det var överklassen och medelkassen som blev rikare” (Hildingson, 1987, s. 166). Här 

förtydligar författaren att det var överklassen och medelklassen som gynnades mest av den 

nya situationen i landet. Författaren framhåller också det faktum att de fattigaste i samhället, 

arbetarklassen inte hade någon rösträtt och var nedtryckta av svält och hårt arbete. De hade 

heller ingen möjlighet att kunna påverka sin situation då deras politiska befogenheter var näst 

intill obefintliga. ”Deras möjligheter att protestera och kräva sin rätt och ta del av 

Storbritanniens växande rikedomar var inte stora” (Hildingson, 1987, s. 168). Det nämns 

också i texten att fackföreringar till en början var helt olagliga. ”Fackföreningar var olagliga. 

De som trots detta försökte bilda föreningar kunde dömas till fängelse” (Hildingson, 1987, s. 

168). 

Klassyn  

Att det fanns ett klassamhälle som gjorde sig tydligt påmind bekräftas på flera olika håll i 

texten av författaren. Författaren nämner arbetarklassens hårda tillvaro och lyfter fram några 

exempel på vittnesskildringar ifrån arbetande barn i gruvorna. Bland annat går det att läsa. 

”Kolbrytarna som jag arbetar med är nakna men undantag för deras mössor. De äldre slår 

mig ibland om jag inte är snabb nog med händerna” (Hildingson, 1987, s.163). I texten går 

det också att läsa att de fattiga arbetarna bodde väldigt trångt i städernas tätt byggda hus 

medan fabriksägarna och förmännen bodde någon mil utanför städerna, där deras familjer 

kunde njuta av en trevligare omgivning (Hildingson, 1987, s.166). Författaren framställer på 

sidan 168 en befolkningspyramid där man tydligt kan se vilken klass eller ordning 

människorna hade under tidens hierarki samhälle. Längst ner finns jordbrukarna och 

fabriksarbetarna. Sedan kommer anställda inom handel och bönder med egna gårdar. Lägre 

upp finner vi fabriksägare, prästerskap och förmögna investerare. På toppen sitter 

kungafamiljen. Detta vittnar om att författaren framlägger en tydlig klassbild som han också 

redogör för.  
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Grundbok i Historia. 1989. 

Ekonomisk Syn 

Författarna inleder kapitlet med att belysa de framsteg som gjordes under den industriella 

revolutionens tid. Bland annat lyfter man fram järn och stålproduktionen, oljans nya betydelse 

och elektriciteten. Man framställer också det nya samhället som ett samhälle bestående av 

massproduktion och masskommunikation. ”Uppfinningar och förbättrade konstruktioner 

gjorde att industrins produktion ökade, bland annat bidrog det löpande bandet principen en 

avsevärt förbättrad effektivitet i fabrikerna” (Almgren, m.fl.1989, s. 204). Andra 

uppfinningsområden som skrivs i kapitlet är medicinens och jordbrukets framsteg. Här lufter 

man fram den kemiska industrin som stor faktor till den ökade avkastningen inom 

matproduktionen. ”Den kemiska industrin producerade konstgödsel och gjorde att skördarna 

ökade, och nya sädesslag kunde börja brukas” (Almgren, m.fl. 1989, s. 206). De nya 

storstädernas framväxt beskrivs i texten som nya ekonomiska tillgångar. Författarna skriver 

att det framförallt var de nya järnvägarna som kunde förse de framväxande städerna och dess 

befolkning med livsmedel. ”Industrier förlades till städer, dit man snabbt kunde framta 

råvaror och varifrån färdiga produkter lätt kunde transporteras” (Almgren, m.fl.1989, 

s.208). Man skriver om den ökade produktionen och en utökad handel som en positiv 

företeelse. ”Från 1800-talest mitt och fram till 1900 sexdubblades världshandeln mellan 

länderna” (Almgren, m.fl. 1989, s. 201). Den nya världsekonomin lyfts fram i kapitlet, där 

lyfter man fram ett citat ifrån en engelsk författare; ” Nordamerikas slätter är våra sädesfält, 

Canada och Östersjöländerna våra skogar, Australien driver våra fårfarmar, Californiens 

guld flödar till London, kineserna odlar te åt oss, och kaffe, socker och kryddor kommer från 

ostindiska plantager” (Almgren, m.fl.1989, s. 210).  

Politisk Syn 

Den politiska synen i texten präglas till mestadels av den frihandel som uppstod mellan 

länderna under tidsperioden. Industriländerna ville främja ekonomisk produktion vilket 

innebar att man inrättade frihandeln dem emellan. ”Framväxten av världsekonomin 

stimulerades av att de ekonomiskt ledande länderna tillämpade frihandel, dvs. de lade inga 

eller mycket låga tullar på varor” (Almgren, m.fl. 1989, s. 211). Författarna lyfter också upp 

arbetarnas kamp för mer rättvisa och jämlikhet. Man framhäver att fackföreningarna till en 

början var olagliga i ett flertal länder. Till slut fick de dock gensvar ifrån den politiska 

ledningen och olika reformer inrättades för att förbättra industriarbetarnas levnadssituation.  
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Till en början betraktade arbetsgivarna och statsmakterna fackföreningarna som olagliga, men 

de accepterades så småningom och hade i allmänhet uppnått lagligt erkännande under 1870-

talet (Almgren, m.fl. 1989, s. 215). 

Texten lyfter också fram att de flesta socialister avfärdade Marx idéer om proletärernas 

revolution, man ville åstadkomma jämlikhet genom politiska reformer.  I övrigt framgår det 

inte mycket av textförfattarna om liberalismens eller socialismens ideologiska idéer i texten. 

Mycket av det som har en politisk prägel i texten har sammanfattats i den ekonomiska delen 

av kapitlet. 

Klassyn 

Något direkt klassamhälle nämns det ingenting om i texten. Däremot lyfter författarna fram 

skillnader mellan fabrik, bolagsledare och arbetarna i industrierna. Fabriksarbetarna svåra 

levnadssituation nämns på olika sidor i texten, bland annat kan man läsa.  

Stora skillnader fanns mellan arbetarna och fabriksägarna. Så snart industrierna fick 

avsättningssvårigheter drabbades arbetarna först. Arbetslösheten betydde nöd för tusentals 

arbetarfamiljer (Almgren, m.fl. 1989, s. 213). 

 Texten ger också exempel på hur de styrande syrande politikerna och industriledare gav efter 

för några av industriarbetarnas krav för att på så vis försäkra sig om lugn och fortsatt 

produktion. ”Initiativ till lagar som innebar försäkringar för arbetarna fastslogs, lagarna var 

ett sätt att hålla tillbaka socialisterna” (Almgren, m.fl. 1989, s. 215). 

 

5.1.1.  Delsammanfattning 

De läroböcker som analyserats i historia innan berlinmurens fall 1989 präglas av ett 

gemensamt drag, nämligen att de alla har ett ganska så tydligt ställningstagande gällande den 

nya ekonomi och politik som kom att föras i och med den industriella revolutionen. 

Läroboken Historia för årskurs 8, från 1966 har ett tydligt socialistiskt inslag i sin text. Här 

lyfts klasskampen fram och stora samhällsprocesser, som båda gynnande vissa och blev 

svårare för andra. Författarna tar upp mycket av revolution aspekten och dess tankar. Karl 

Marx och hans arbete lyfts också fram som betydande i texten. I läroboken Historia i närbild, 

från 1968 är situationen den omvända. Här kan man skönja ett mer liberalistiskt 

ställningstagande i texten. Nyckelord som liberalism, ekonomisk utveckling och frihandel får 
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ett märkbart utrymme i texten. Författarna lyfter fram Adam Smith som en ny ”profet” för den 

nya liberalistiska samhällssynen. I denna lärobok får alltså inte arbetarklassen och deras 

livssituation något nämnvärt utrymme i texten. När den väl får utrymme, lyfts liberalismen 

fram som en katalysator till att exempelvis fackföreningar så småningom kunde organiseras.   

Det dröjde länge innan samhället äntligen ingrep. Det berodde mycket på att en politisk-

ekonomisk idé, liberalismen hade växt fram som så småningom banade väg för 

fackföreningsrörelsen (Dahlgren & Skaaret, 1968, s. 32). 

Läroböckerna från 1970- och 1980-talet är inte lika ställningstagande i den politiska aspekten 

av den industriella revolutionen som de skrivna på 1960-talet. Dessa böcker har förvisso ett 

ställningstagande ur ett politiskt perspektiv men de är inte lika tydliga eller ”framträdande” 

som de föregående läroböckerna. I läroboken Historia 1H sex arbetsområden, från 1971är 

författarna relativt objektiva i sin skildring av den industriella revolutionen. Man kan däremot 

urskilja ett mer liberalistiskt ställningstagande i denna bok om man jämför den med den först 

nämnda läroboken; Historia för årskurs 8, från 1966. Läroböckerna från 1980-talet är till 

synes mer liberalistiska i sin skildring av den industriella revolutionen. Exempelvis lyfts 

enskilda köpmän och godsherrar fram som viktiga riskkapitalister och initiativtagare till 

revolutionens genombrott. De är tydliga med att konstatera att den nya omdaningen i 

samhället gav ett drägligare liv för alla, både för enskilda individer som samhället i övrigt.  

 

5.2. Analys av läroböcker utgivna efter Berlinmurens fall (Lada Ustamujic) 

Horisont Historia. 1992 

Ekonomisk Syn  

I detta kapitel lyfter författarna fram att industrialiseringsprocessen i Sverige till stor del 

berodde på investeringar från privata affärsmän och duktiga bankmän. Bland annat menar 

författarna att det var privata intressen som började lägga de viktiga järnvägslinjerna i 

Sverige.  

Många järnvägslinjer byggdes av privata affärsmän. Det var folk som studerat och satsade 

arbete och pengar på att nyheten också skulle vara något för Sverige (Hildingson m.fl. 1992, 

s. 156).  
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Texten lyfter också fram många av de uppfinnare som genom sina uppfinningar gjorde 

industrialiseringen möjlig och smidigare. Alfred Nobel och James Watt nämns bland annat. ”I 

verkstadsindustrin möter vi uppfinnarsnillena som trodde på sina idéer och vägrade ge upp 

när experimenten misslyckades” (Hildingson m.fl. 1992, s. 157). Texten nämner också de 

duktiga bankmän och säljare som vågade satsa sina pengar och skickligt kunde sälja varorna 

ute i världen (Hildingson m.fl. 1992, s.157). Samtidigt nämner författarna också de tusentals 

industriarbetarna som genom hårt arbete var de som producerade all järn och var de som lade 

ut järnvägarna. 

Politisk Syn 

I texten framgår det inte så mycket om någon direkt politisk syn, inte heller nämns orden 

liberalism eller socialism. Det lilla som framgår handlar om de lagar och regler som infördes 

för att förbättra levnadssituationen för de som hade det allra värst.  

Under 1800-talets senare del stiftades lagar som skulle skydda barnen från att utnyttjas alltför 

hårt i arbetet. Så förbjöds t.ex. nattarbete i fabrik för ungdomar under 18 år (Husén, m.fl. 

1992, s. 160). 

 Författarna menar på att det var samhället som visade god vilja och medkänsla, en strävan att 

skapa ett rättvisare samhälle. Det var den goda viljan och skyldigheten att försvara framförallt 

barnen som bidrog till att dessa lagar genomfördes. 

Klassyn 

Någon presenterad klassyn framgår inte i kapitlet. Det lilla som framgår handlar endast om 

arbetarnas levnadsförhållanden.  

 Vad som i industriländerna förfärade människor från bättre lottade samhällsklasser var 

mängden av fattiga på en och samma plats. Hela statsdelar var fulla av elände (Hildingson 

m.fl. 1992, s. 158).  

Författarna presenterar den misär som många fattiga fabriksarbetare levde i. Kapitlet lyfter 

fram den trångboddhet som många familjer fick förhålla sig till. ”En familj som hyrde rum 

och kök, hyrde ofta i sin tur ut sängplatser till ogifta arbetare. Det var inte ovanligt att flera 

sov i samma säng” (Hildingson m.fl. 1992, s. 158). Arbetsmiljön beskrivs också som mycket 

tung och påfrestande för de som arbetade i industrin. ”Skyddsanordningar var inte 
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föreskrivna i lag som idag. Att de som arbetade i sågverken i många år saknade några fingrar 

ansågs naturligt” (Hildingson m.fl. 1992 s. 159). 

 

SO Boken Historia 8. 1994 

Ekonomisk syn 

I kapitlet om den industriella revolutionen behandlar författarna bland annat frågor som rör 

hur ekonomin kom att påverkas i det industriella samhället. Författarna menar på att de nya 

tekniska innovationerna som exempelvis ångmaskinen och de nya vävstolarna bidrog till att 

industrisamhället effektiviserades. Resultatet av det blev att produktionen och handeln 

gynnades positivt.  

När maskinerna tog över tillverkningen, gick det snabbare och varorna blev billigare att 

framställa. På så vis kunde fler och fler köpa och när efterfrågan ökade producerades också 

mer och mer (Almgren m.fl. 1994, s.145).  

Industrialiseringen bidrog också till att många förmögna britter var villiga att investera en del 

av sitt kapital i fabriker för att tjäna pengar på dessa. När fabrikerna blev ekonomiskt 

stadgade, skaffade sig Storbritannien flera marknader runt om i världen som hölls öppna. 

Genom att etablera marknader över nationsgränsen var förhoppningarna att landet skulle gå 

med hög profit (Almgren, m.fl. 1994, s.146).  

Politisk syn 

Vad gäller den politiska synen presenterar författarna två olika politiska ideologier som var 

ledande under 1800- talet.  Ideologierna som lyfts fram är liberalism och socialism. I texten 

ger författarna lika stort utrymme åt både ideologierna, däremot presenteras ideologierna på 

olika sätt. Exempelvis kan man tydligt notera att författarna ger en väldigt positiv presentation 

av liberalismen och fortsätter att ge en förskönad bild av det liberalistiska samhället genom 

hela stycket som behandlar liberalismens ideologi. För att visa på hur författarna introducerar 

liberalismen presenteras här ett citat som ska illustrera detta. ”Inom medelklassen tyckte man 

att alla borde få ha vilken religion som helst och fritt få yttra sig i tal och skrift.”(Almgren 

m.fl. 1994, s.175) Vidare lyfter författarna upp hur viktigt det var för liberalisterna att 

människor fick leva i det fria samhället som gav alla möjlighet att nå framgång. ”Liberalerna 

krävde näringsfrihet, d.v.s. att alla skulle få rätt att arbeta med vad som helst, utan att staten 
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eller någon skrå lade sig i” (Almgren m.fl. 1994, s.175). Samtidigt kan man här tillägga att 

författarna inte problematiserar eventuella negativa tankar om liberalisterna tankar om 

ekonomisk frihet.  

Socialismen ges lika stort utrymme som liberalismen, däremot presenteras den inte i samma 

fina ordalag som liberalismen gör. I det inledande stycket ger författarna en definition av 

socialism utan att försköna bilden av socialismens betydelse. ”Den ideologi som ställde sig på 

arbetarklassens sida kallades socialism, efter det latinska ordet socius som betyder kamrat” 

(Almgren m.fl. 1994, s. 176). Författarna visar inte på någon idealiserad bild av det 

socialistiska samhället, utan stor vikt i texten läggs på att beskriva de socialistiska kamperna i 

samhället. Författarna talar om hur socialisterna har ställt sig till klasskampen, det vill säga 

den maktkamp som rådde mellan de fattiga och rika. Under Marx och Engels tid stod främst 

två samhällsklasser mot varandra, de så kallade kapitalisterna och arbetarna, också kallade 

proletärerna.  Författarna redogör för Marx teorier om att det kapitalistiska samhället kommer 

att försvinna och det nya kommunistiska samhället kommer att bli gemensamt.  

Klassyn 

I texten om den industriella revolutionen har författarna en rubrik om ”det nya klassamhället”.  

För att visa på hur det nya samhället såg ut beskriver författarna det på följande vis:  

De som åkte med ångbåt eller tåg under 1800- talet kunde välja mellan tre olika klasser. 

Första klass var dyrast. Där reste kungligheter, adelsmän, godsägare och andra ur den gamla 

överklassen. I andra klass reste journalister, läkare, lärare och andra ur medelklassen. Tredje 

klass var billigast. Där trängdes folk av alla de slag, men mest pigor drängar, soldater, gesäller 

och andra ur arbetarklassen (Almgren m.fl. 1994, s. 169). 

Citatet ovan beskriver alltså sättet att resa i olika klasser, för att illustrera det nya samhället 

som växte fram under 1800- talet. Det är tydligt att författarna erkänner att 1800- talets 

samhälle faktiskt var uppdelat i olika klasser. I texten ges olika beskrivningar på hur folket i 

samhället delades in i tre klasser. Utöver den beskrivning vi får om hur folk delades in i 

klasser vid tågresor, förklaras det också att en uppdelning av människor även skedde vid livets 

slut. 

Folket i staden delades in i tre klasser och det märktes redan på kyrkogården: Det fanns tre 

sorters gravar, på samma sätt som det finns tre sorters järnvägsvagnar, första klass, andra 

klass och tredje klass (Almgren m.fl. 1994, s. 171).  
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I texten som behandlar klassamhället ger författarna en beskrivning av medelklassen och 

arbetarklassen. Det ges dock ingen beskrivning på hur den gamla överklassen levde, det enda 

som nämns om överklassen är att den började trängas tillbaka och förlora makt. Medelklassen 

beskrivs som den ekonomiskt starkaste klassen, som vann allt större politiskt inflytande. Till 

medelklassen hörde borgarna och andra som hade lång utbildning tex läkare och journalister 

(Almgren, m.fl., 1994, s. 169.)För att tillhöra medelklassen förväntades man också bo, resa 

och vara klädd på ett sätt, som visade att man inte hörde till arbetarklassen. Folk som hörde 

till medelklassen var måna om att följa de oskrivna reglerna för hur man ska vara och bete sig 

för att klassas till medelklassen (Almgren, m.fl. 1994, s. 170).  

Författarna skriver också om arbetarklassen. Den beskrivning som ges handlar till stor del om 

hur arbetarnas arbetsförhållanden såg ut. I texten förklarar författarna att arbetarklassen levde 

ett hårt liv. Industriarbetarna hade långa arbetsdagar, de arbetade från morgon till kväll och 

det gällde för dem att hela tiden lyda order och arbeta disciplinerat. Kvinnor och barn 

medverkade i det slitsamma arbetet i fabrikerna och med industrialiseringen ökade kvinnornas 

dubbelarbete. Tidigare hade många arbetarkvinnor avslutat sitt jobb i fabriken när de gifte sig, 

men under 1800- talet blev det allt vanligare att kvinnor fortsatte med sitt arbete även som 

gifta.  

Efter 12-14 timmars arbete i gruvan eller i fabriken, vad gjorde sedan de gifta kvinnorna på 

sin ”fritid” Jo, de lagade mat, städade, tvättade, sydde och skötte barn och man (Almgren m.fl. 

1994, s. 171). 

 

Grundbok PULS Historia. 2002 

 Ekonomisk syn 

I texten som berör den ekonomiska situationen under 1800- talet skriver författarna om hur 

industrialiseringen, med de nya maskinerna kom att effektivisera produktionen. De nya och 

förbättrade maskinerna som bidrog till att produktionen kunde förbättras, gjorde att affärsmän 

och förmögna investerare kunde tjäna pengar på fabrikerna när produktionen ökade. Den 

ökade tillverkningen gjorde också att de fattigaste i samhället hade råd att införskaffa tyg.  

Maskinerna tillverkade tyger snabbare och billigare än den mänskliga arbetskraften och 

priserna kunde sänkas. Att även fattiga människor hade råd att köpa tyg ledde till ökad 
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efterfrågan, vilket i sin tur ledde till ökad produktion och större fabriker(Körner & Lagheim, 

2002, s. 137).  

Även om de fattiga nu hade möjlighet att förse sig med sådant som de tidigare inte hade råd 

med, kände många arbetare sig hotade av de nya uppfinningarna. Detta eftersom maskinerna 

alltmer kom att ta över deras jobb.  

De nya maskinerna bidrog till en massproduktion. Med billiga råvaror och låga löner till 

arbetarna, kunde man sälja stora mängder till lågt pris men ändå gå med stor profit (Körner& 

Lagheim, 2002, s. 137). Trots det att produktionen gick bra och folk från alla samhällsklasser 

hade råd att införskaffa sig t.ex. tyg att göra kläder av, så menar författarna att 

industrialiseringen bidrog till ett orättvisare samhälle. Industrialismen gjorde att endast en 

liten grupp i samhället blev mer förmögna, medan det stora flertalet blev allt fattigare och 

levde under svåra levnadsförhållanden (Körner & Lagheim, 2002, s. 144). Detta påstående 

styrks med följande citat:  

Städerna växte snabbt och fungerade som magneter på alla arbetslösa. Men människorna 

utnyttjades hänsynslöst. Jobben var ofta livsfarliga, miljön hälsofarlig och bostäderna usla 

(Körner & Lagheim, 2002, s.134).  

Politisk syn 

I texten lyfter författarna fram de politiska ideologier som var ledande under 1800- talet. 

Författarna presenterar både socialismen och liberalismen, dock får socialismens tankar mera 

utrymme. Under rubriken Socialismen ger författarna en romantiserad bild av hur det 

socialistiska samhället skulle se ut. Det skulle vara ett jämlikt samhälle, där alla människor får 

det lika bra ställt ”Vinsterna skulle fördelas rättvist av staten. Om arbetarklassen fick makten 

skulle människorna bli jämlika”(Körner & Lagheim, 2002, s.134).  

Utöver det att författarna ger en positiv bild av socialismen, så har de även satt upp en bild på 

några män som tillhör arbetarklassen. Till denna bild hör en textruta där författarna lyfter fram 

Karl Marxs tankar. ”Arbetarna är slavar under den kapitalistiska överklassen, men kommer 

att ta makten genom en våldsam revolution. I en gemensam kamp har de allt att 

vinna”(Körner & Lagheim, 2002, s.143). 

I kapitlet om den industriella revolutionen ger författarna överlag mycket utrymme åt att 

beskriva arbetarnas situation under 1800- talet. Författarna beskriver dels deras 
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levnadsförhållanden och dels hur deras arbetsdagar såg ut. I texten kan vi läsa att människor 

som hörde till arbetarklassen levde under mycket primitiva omständigheter. Många människor 

blev väldigt sjuka och sjukdomar som tuberkulos och kolera härjade (Körner & Lagheim, 

2002, s. 140). 

Författarna lyfter också fram liberalismens tankar. I punktform ger författarna en kort 

beskrivning av vad denna ideologi står för. I texten lyfts det nästan inte alls fram hur 

liberalismens anhängare, det vill säga främst industriägare och affärsmän levde. Dock har 

författarna med en textruta om liberalismen, där rubriken är ”Frihet utan ansvar” Under denna 

rubrik fram skrivs att de liberala idéerna härskade i Storbritannien under 1800- talet. Och att 

industriägare och andra som anslöt sig till liberalismen inte kände något ansvar, de var giriga 

och tänkte endast på makt och kapital (Körner & Lagheim, 2002, s.140). För att visa på hur 

vinstdrivna och egocentriska industriägarna var skriver författarna följande: 

Men industriägarna kände inget ansvar, de tänkte bara på en sak: Pengar. Skogskövling och 

miljöförstöring var inte deras problem. Tog skogen slut på ett ställe fick man väl ta den från 

ett annat, tyckte de (Körner & Lagheim, 2002, s.140). 

 

Klassyn 

Författarna erkänner att ett nytt klassamhälle växte fram med industrialiseringen. Det gamla 

ståndsamhället bröts ned och ersattes av ett klassamhälle, med en överklass, medelklass och 

underklass. Inkomst och kapital styrde vilken status man fick i samhället och därmed vilken 

klass man tillhörde (Körner & Lagheim, 2002, s. 134). Författarna menar på att det rådde 

stora skillnader i levnadsförhållandena mellan över – och underklass. För att visa på hur 

hierarkiskt ordnat 1800- talets klassamhälle var har författarna med en pyramid som beskriver 

vem som gjorde vad i samhället.  På toppen av denna pyramid finns överklassen, de som styr i 

samhället. Dit hör bland annat kapitalägarna, kungen och affärsmän, pengarnas makt gör att 

de kan lägga allt och alla under sig. Nästa grupp i pyramiden är medelklassen, som består av 

läkare, advokater, chefer och andra med hög utbildning. I botten av pyramiden finner man 

underklassen/arbetarklassen. Människor som hör dit äger ingenting, deras liv hänger på om de 

från överklassen kan ge dem arbete som piga, dräng eller fabriksarbetare mm (Körner & 

Lagheim, 2002, s. 142). Underklassen hade heller ingenting att säga till om, eftersom det 

krävdes hög inkomst och förmögenhet för att få rösta och få sin röst hörd. Det kom att dröja 
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ända fram till slutet av 1800 – talet tills även manliga arbetare fick rätten att rösta (Körner& 

Lagheim, 2002, s. 145).  

Än var det långt kvar till vad vi menar med demokrati. Men i reform efter reform utökades 

rösträtten under hela 1800, talet, och mot slutet av århundradet hade även manliga arbetare 

fått rösträtt (Körner & Lagheim, 2002, s.145). 

 

Levande historia 8. 2002 

Ekonomisk syn 

Författarna till denna lärobok inleder kapitlet med att redogöra för hur ekonomin i Europas 

länder såg ut innan den industriella revolutionen. De menar på att jordbruket var grunden till 

varje lands ekonomi, detta kom dock att förändras i samband med den industriella 

revolutionen (Hildingson m.fl. 2002, s. 345). De nya maskinerna bidrog till att fabriker 

började byggas i städerna, vilket så småningom skulle bli en ny inkomstkälla för landet. Den 

industriella revolutionen betydde att maskiner började ta över allt mer av det arbete som 

människor tidigare utfört på egen hand. De nya maskinerna gjorde också att mer kunde 

tillverkas på en betydligt kortare tid än förr.( Hildingson m.fl. 2002, s.349, 350) Alla i 

samhället var inte lika entusiastiska kring de nya uppfinningarna.  Fabriksägarna och andra 

investerare blev givetvis nöjda när produktionen ökade, men många fabriksarbetare kände sig 

hotade av de nya uppfinningarna, vilket också styrks av följande citat: ”Om en maskin som 

sköttes av en person kunde göra tre personers arbete, blev det ju två som inte behövdes” 

(Hildingson m.fl. 2002, s.348).  

Även om den industriella revolutionen medförde att produktionen effektiviserades och 

fabriker gick med vinst, så blev det alltså ett hårt slag mot de arbetare som jobbade i 

fabrikerna. Många arbetare gick miste om sina jobb, då maskinerna alltmer ersatte den 

mänskliga arbetskraften. Industrialismen hade gjort landet Storbritannien rikt, genom att 

bland annat skära ner på arbetskraften och sänka lönerna åt de som arbetade i fabrikerna. 

(Hildingson m.fl., 2002, s. 358)”De arbetare som klagade på låga löner ansågs vara 

opatriotiska. De satte ju sina egna intressen framför landet” (Hildingson m.fl. 2002, s.358).  
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Politisk syn 

Författarna till denna lärobok lämnar inget utrymme åt att presentera de politiska ideologier 

som var ledande under 1700 – och 1800 talet. Däremot skriver författarna väldigt beskrivande 

om arbetarnas situation under industrialismen. Författarna menar på att de levde ett hårt liv 

och hade inget att säga till om.  

Arbetarna kunde i allmänhet inte läsa och skriva. De hade ingen rösträtt och pressades av 

hunger och hårt arbete. Deras möjligheter att protestera och kräva sin del av Storbritanniens 

ökade rikedomar var små (Hildingson m.fl. 2002, s. 357).  

Författarna skriver också om fackföreningarnas uppkomst. Då situationen för arbetarna i 

Storbritannien hade förvärrats, ordnade arbetarna hemliga möten för att diskutera deras 

situation. Det var i och med dessa hemliga möten som fackföreningarna växte fram 

(Hildingson m.fl. 2002, s. 359). Efter år 1840 förbättrades fabriksägarnas situation, dels ökade 

deras politiska inflytande, dels upptäckte fabriksägarna och arbetsgivarna att de kunde ha 

nytta av att höja arbetarnas löner. ”Med mer pengar kunde arbetarna köpa de billiga varor 

som framställdes i massor. Dessutom minskade risken för strejker och uppror” (Hildingson 

m.fl. 2002, s. 359). 

Klassyn  

I kapitlet om den industriella revolutionen ger författarna ingen beskrivning av det 

klassamhälle som växte fram med industrialiseringen och ersatte det gamla ståndsamhället. 

Författarna ger alltså ingen presentation av den över – och medelklassen utan beskriver endast 

arbetarnas situation i samhället. Författarna ger en väldigt dyster bild om arbetarnas 

levnadsförhållanden. Lönerna var till en början oerhört låga och alla i familjen var tvungna att 

arbeta för att kunna försörja familjen och överleva. Arbetarfamiljernas hus låg nära 

industriernas buller och mörka rök (Hildingson, m.fl. 2002, s. 356). Många arbetare hade inte 

råd att bo i ett eget hus och fick därför leva tillsammans med andra familjer. Citatet nedan 

beskriver hur det kunde vara för de arbetarfamiljer som fick bo i hyreshus tillsammans med 

andra familjer.  

I hyreshus som byggdes så billigt och så tätt som möjligt bodde fattiga hyresgäster trångt. Två 

familjer delade ofta ett rum. Man sov i skift i sängarna och det hände att man hyrde en halv 

sängplats (Hildingson m.fl. 2002, s.358). 
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Under en längre period hade både kvinnor och barn tvingats att arbeta slitsamt, både i gruvor 

och i fabriker. Barn ansågs länge vara utmärkta som gruvarbetare, eftersom de var så små och 

kunde ta sig fram i de smalaste gruvgångarna. Men 1842 stiftades en lag om att förbjuda allt 

barnarbete. De styrande bestämde också att kvinnor inte längre skulle få arbeta i gruvor. Innan 

de första lagarna för arbetarskydd trädde i kraft, arbetade många barn 12 – timmars pass nere i 

gruvorna (Hildingson, m.fl. 2002, s. 352, 353).  

 

5.2.1. Delsammanfattning  

Med de läroböcker som är skrivna efter Berlinmurens fall är det inte lika enkelt att se ett 

tydligt mönster. Visserligen kan man urskilja olika politiska-ekonomiska ställningstaganden, 

men de är inte lika tydligt framskrivna som i läroböckerna innan Berlinmurens fall. I de texter 

som vi har analyserat från 1990 – talet kan man se vissa tendenser till ett mer liberalistiskt 

ställningstagande. I läroboken Horisont Historia, från 1992 understryker författarna att 

enskilda investerare och framgångsrika bankmän lade grunden till den industriella 

utvecklingen. Genom att satsa sina pengar på industriell utveckling, kunde de senare 

förhoppningsvis gå med profit. Författarna nämner industriarbetarnas svåra situation i 

samhället, där de i sammanhanget också beskriver hur de styrande liberalisterna satte upp 

lagar och regler för att förbättra levnadssituationen för de som hade det allra svårast.  I 

läroboken SO Boken Historia 8, från 1994 kan man också urskilja ett mera liberalistiskt 

ställningstagande. Författarna erkänner att 1800- talets samhälle var uppdelat i olika klasser 

och människans värde och betydelse i samhället varierade beroende på vilken klass man kom 

ifrån. Handlingskraftiga affärsmän hade hög status i samhället och beskrivs som viktiga i den 

industriella – och ekonomiska utvecklingen. Detta eftersom de satsade en del av sitt kapital i 

fabriker, vilket bidrog till att fabrikerna blev ekonomiskt stadgade. När fabrikerna blev 

ekonomiskt tryggade kunde produktionen öka och Storbritannien kunde etablera marknader 

världen över. Människor från arbetarklassen ansågs däremot inte vara lika betydelsefulla och 

viktiga. Deras rättig – och skyldigheter var begränsade och många av dem levde under svåra 

levnadsförhållanden. I analysen av denna lärobok framkommer det även att socialismen ges 

lika stort utrymme som liberalismen, däremot presenteras den liberalistiska ideologin i något 

positivare och finare ordalag än den socialistiska.  

Vad gäller Läroböckerna från 2000 kan man efter den genomgångna analysen konstatera att 

de skiljer sig från varandra. I läroboken Grundbok PULS Historia förmedlas en positiv bild av 
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socialismen medan det liberal- kapitalistiska samhället beskrivs som orättvisst och utan ansvar 

och hänsyn för de som hade det sämre ställt i samhället, t.ex. människor från arbetarklassen. I 

den andra läroboken från 2000- talet som går under namn Levande Historia 8, framhålls 

däremot ingen direkt politisk syn. Författarna skriver mer allmänt om följderna av den 

industriella revolutionen. De nya maskinerna bidrog till att fabriker börjades bygga i städerna, 

vilket ledde till urbanisering. Tack vare maskinerna effektiviserades produktionen och man 

kunde sälja mer under en kortare tid. Klassperspektivet lyfts också fram i texten, dock ger 

författarna ingen presentation av den över – och medelklassen. De skriver enbart om den 

hårda tillvaro som fabriksarbetarna levde i.  

6. Avslutande Diskussion  

Den här diskussionen kommer att behandla de frågeställningar vi har haft i vårt arbete. 

Frågeställningarna försöker klargöra de politiska, ekonomiska och klass ideal som behandlas 

under kapitlet om den industriella revolutionen i läroböcker för historia i grundskolan. Arbetat 

har varit fördelat mellan oss och vi har delat upp analysen genom att den ena analyserar de 

läroböcker som skrevs innan Berlinmurens fall och den andra behandlar läroböckerna som 

utkom efter Berlinmurens fall. Syftet har varit att försöka se en distinktion mellan 

läroböckerna skrivna före och efter Berlinmurens fall. De resultat som vi har kommit fram till 

finns presenterade i resultat delen i detta arbete. Vi har likväl kommit fram till ett resultat vi 

inte hade förväntat oss. Dessa resultat ska också presenteras här.  

Vad gäller de läroböcker som är skrivna innan Berlinmurens fall från 1960-1989 så kan man 

tydligt se att frågan om politik, ekonomiska ideal och klass syn har varit framträdande drag i 

dessa böcker. Läroböckerna behandlar dessa delar på ett mer detaljerat sätt än de böcker vi 

har analyserat som skrivits efter Berlinmurens fall. Samtidigt så kan man också urskilja att 

dessa läroböcker redogör för en politisk och en klass syn som tydligare tar ställning för en 

viss typ av ideologisk och ekonomiska åskådning. I exemplet från läroboken: Historia för 

årskurs 8, (Andre & Rudvall, 1966) kan man tydligt se tendenser till att författarna har valt att 

inta en mer socialistisk ställning i sitt skrivande. Det är inte enskilda uppfinnare och 

affärsidkare som får det största utrymmet i kapitlet. Istället läggs betoningen på 

fabriksarbetarnas insatser och deras kamp för en rättvisare och mer dräglig tillvaro. 

Författarna lyfter också fram klasskampen och Marxistiska manifestet som en av de viktigaste 

händelserna under revolutionens tid. Vad gäller den andra läroboken från 1960- talet (Historia 

i närbild, Dahlgren & Skaaret, 1968) är man inte lika förtjusta i socialistiska tankar som i 
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föregående lärobok. Här lyfter författarna fram en något mer liberalistisk syn på den 

industriella revolutionen. Politiska, ekonomiska och synen på klassamhälle lyfts fram och 

behandlas ganska så ingående. Vad gäller de läroböcker som skrevs under 1970-1980 talet så 

märker man att författarna har en mer objektiv syn i sitt skrivande. Politiska och ekonomiska 

ideal lyfts förvisso fram men de är inte lika markerande som de läroböcker vi analyserat från 

1960. Att det fanns ett klassamhälle och att politiska motsättningar fanns i vardagen lyfts fram 

i texterna. Vår granskning gällande de läroböcker som skrevs innan Berlinmuren fall är 

såtillvida att de är mer politiskt och ekonomiskt ställningstagande.  

Vad gäller de läroböcker som är skrivna efter Berlinmurens fall är det inte lika enkelt att se ett 

tydligt mönster. Vår tro var att de skulle vara mer liberalistiskt ställningstagande men 

resultatet skiljer sig beroende på vilket bokförlag och vilka författarna till läroböckerna är. I 

de texter som vi har analyserat från 1990-talet kan man se vissa tendenser till ett mer 

liberalistiskt ställningstagande i texterna. I läroboken från 1992 (Horisont Historia, 

Hildingson m.fl. 1992) framgår det bland annat att enskilda investerare och duktiga bankmän 

fungerade som ”katalysatorer” till en industriell utveckling ibland annat England och Sverige. 

De styrande liberalisternas goda vilja att hjälpa de som hade det allra svårast presenteras i 

texten. I texten från 1994 (So Boken, Almgren m.fl. 1994) finner man också tendenser till ett 

lite mer liberalistiskt ställningstagande. Bland annat presenteras handlingskraftiga affärsmän 

som investerare och arbetsskapande aktörer. Den liberalistiska ideologin får också en något 

mer positiv benämning än den socialistiska i texten. En mera idealiserad bild av liberalismen 

sätter sin prägel på texten.  

De texter som vi analyserat från 2000-talet är båda från 2002. Vad som är värt att diskutera i 

dessa texter är att de skiljer så förvånansvärt mycket från varandra vad gäller politisk och 

ekonomisk syn. I läroboken (Grundbok PULS Historia, Körner & Lagheim 2002) presenteras 

en förskönad bild av socialismen och en mera negativ syn på liberalismen. Här betonar man 

också det klassamhälle som människorna levde i och där stora klyftor gjorde sig påminda 

båda socialt och ekonomiskt i samhället. De liberalistiska anhängarna framställs som giriga 

och oansvariga, medan anhängare av socialismen ansågs vara jämlikhetssträvande och för att 

vinsterna skulle fördelas mera rättvist bland alla i samhället. Den andra läroboken från 2000-

talet (Levande Historia 8, Hildingson m.fl. 2002) presenterar en mer neutral bild av 

ekonomiska, politiska och klassideal. Ingen direkt politisk syn ställs fram i texten inte heller 

redogörs det för någon klass skillnad i samhället. Istället läggs mycket av fokus på att 
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presentera den hårda tillvaro som fabriksarbetarna levde i. Denna tillvaro beskrivs i texten 

som oerhört svår och näst intill odräglig.  

 Vad man kan konstatera är att de texter som är skrivna innan Berlinmurens fall är helt klart 

mera präglade av ekonomiska och politiska ideal. De är också mer ställningstagande för en 

ideologi. Med undantag från Körner & Lagheims lärobok från 2002 där också ett 

ställningstagande kan konstateras. Läroböckerna skrivna efter Berlinmurens fall har också ett 

visst ställningstagande i synnerhet de ifrån 1990-talet. Men dessa är dock inte lika utpräglade 

och gör ändå ett försök till att vara relativt objektiva.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de läroböcker som skrevs innan Berlinmuren föll 

lästes av svenska skolungdomar i en tid då två stora politiska ideologier stod som varandras 

motpoler, så är inte situationen idag. Därför kan vi anta att det faller sig ganska naturligt att 

författare, påverkade av den politiska situationen också visar sig komma till uttryck i deras 

läroböcker. Sverige var också på 1960-1970 talet också mer ”röda” i sin politiska övertygelse. 

Socialdemokratin var mer utpräglad i det svenska samhället och socialdemokraterna och deras 

folkhemsbild stod som den enda riktiga maktfaktorn i svensk politik på den tiden. Kan man 

förmoda att detta också påverkat den mera ”röda” bild som också finns i dessa läroböcker? Vi 

tror att det kan vara så. Läroböcker är en återspegling av sin tid, i mer eller mindre 

utsträckning. Detta kan också styrkas med att skolan som samhällsinstitution till stor del är 

påverkad av vilket politiskt parti som styr i riksdagen. Samtidigt är det också så att 

författarnas egna politiska övertygelser alltid visar sig på något sätt, ibland mer och ibland 

mindre. Detta faktum är ofrånkomligt.  

Då detta är ett begränsat arbete finns det intressanta frågetecken som inte har blivit besvarade 

i denna uppsats. Det skulle till exempel vara intressant att redogöra för bokförlagen, och 

undersöka om de har någon påverkan på vad som skrivs i läroböckerna.  Då skulle detta vara 

en aspekt att ta i bejakande för vidare forskning inom detta arbetsområde.  
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