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1. Inledning

[G]enus  är  något  som  häftar  inte  bara  vid  kroppar,  utan  vid  allt,  tankarna  om  manligt/kvinnligt, 
man/kvinna genomsyrar världen omkring oss och fyller platser, situationer, tyg, mat, politik, arbete. Det  
handlar om kvinnligt och manligt som överförda abstraktioner.1

Att skriva om kvinnor och män har gjorts och att skriva om kvinnligt och manligt har gjorts 

och görs, men att problematisera kvinnligt och manligt är i utveckling. Anledningen till att jag 

skriver om genus är att jag tycker att det är spännande och viktigt, men anledningen till varför 

jag  skriver  om historieläroböcker  är  för  det  första  för  att  ge  mig  själva  en  inblick  i  ett 

historiedidaktiskt hjälpmedel, eftersom jag önskar ta mig an rollen som lärare en dag, och för 

att jag anser att historieläroboken är ett medium i utveckling. Att fokus kommer att vara på 

främst kvinnor kan på ett sätt verka missvisande, men det handlar bara om tid och utrymme.

      Läroboken ses nog för de flesta elever som någonting självklart och ibland även som 

ett rättesnöre. Det är nog få elever som ljudligt ifrågasätter sina läroböcker, men vad blir då 

resultatet om läroboken ger en orättvis, ensidig eller stereotyp framställning av någonting? 

Det är svårt att säga, men att barn och ungdomar påverkas starkt av vad de ser, läser och 

skriver är väl självklart. På många sätt kan man säga att läroboken är ett mycket effektivt 

hjälpmedel i ”att prägla elevers och blivande medborgares identiteter och världsbilder.”2 Just 

därför är läroboken så fundamentalt viktig och jag känner att detta är ett medium som blivit 

försummat på många punkter, speciellt inom något så fundamentalt som genus. 

1.2 Frågeställningar och syfte

Syftet  med  denna  studie  är  att  undersöka  historieläroböcker  för  gymnasiet  ur  ett 

genusperspektiv  mellan  åren  1970-2000,  med  fokus  på  framställningen  av  kvinnor,  dock 

kommer  det  att  dras  paralleller  till  männen.  Dessutom kommer  skillnaderna  över  tid  att 

uppmärksammas kortfattat. Historikern Yvonne Hirdmans teorier kommer att verka som ett 

analytiskt hjälpmedel i uppsatsen och kommer att diskuteras flitigt i både teorikapitlet och 

analysen. 

1 Hirdman, Yvonne, Genus: om det stabilas föränderliga former, 2., [rev.] uppl., Liber, Malmö, 2004 s.16.
2Karlsson, Klas-Göran, ”Läroboken och makten – ett nära förhållande.” I: Ammert, Niklas (red.), Att spegla 
världen: läromedelsstudier i teori och praktik, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011 s.45.
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1. Den primära frågeställningen är: Hur framställs kvinnorna i historieläroböcker för 

gymnasiet mellan åren 1970-2000 och hur sätts kvinnorna i relation till männen? 

2. Finns det någon signifikant skillnad i framställningen av kvinnor mellan de äldre 

och nyare böckerna?

3.  Hur  mycket  utrymme  får  kvinnor  respektive  män  i  historieläroböckerna?  Vilka 

begrepp eller ord används i samband med beskrivningar av kvinnor? Kan man koppla 

kvinnor till speciella sammanhang, så som politik, klass, arbete eller familj?

4. Hur infogas kvinnor i texten? (Som ett separat stycke, bland alla andra eller kanske i 

bildtexten) Väver man samman eller separerar man könen i texten?

5. Går det att urskilja stereotypiska beskrivningar? 

2. Forskningsläge

Inom ramen för min uppsats finns det ett mycket stort och vida spritt forskningsläge och det 

finns tre tydliga kategorier i forskningsläget: genus- och kvinnohistoria, historiedidaktik och 

läroboksforskning. 

 Genus i historisk forskning från 1993 är redigerad av historikern Christina Ericsson 

och den innehåller en utmärkt samling av kvinno- och genusrelaterade texter. Ericsson inleder 

dessutom boken med en nyttig översikt över genusforskningens historia. Ett av bidragen är 

historikern Elisabeth Fox-Genoveses ”Att sätta in kvinnohistorien i historien”. Fox-Genovese 

skriver om problemen med att lägga till kvinnornas historia till den som redan är skriven, men 

även vad kvinnohistoria kan bidra med.3 Ericssons bok ger en god ram för olika teorier kring 

genusforskning  och  kvinnohistoria  och  är  fruktbar  för  denna  uppsats  eftersom  många 

inkluderade forskare talar om hur kvinnor skrivits. 

Ett annat verk som har visat sig mycket användbart är Kvinnohistoria - Om kvinnans  

villkor från antiken till våra dagar från 1992, vars redaktör är Yvonne Hirdman, framför allt 

eftersom den på ett  pedagogiskt sätt introducerar Hirdmans teorier som den här uppsatsen 

bland annat  kommer  att  beröra  i  analysen.  Vidare  är  boken utformad  likt  Ericssons  bok, 

genom att  olika  författare  bidrar  med sina egna alster.  Hirdman tänjer  också skickligt  på 

begreppet  genus och konstaterar  bland annat  att  ”vi  kan använda begreppet  genus för  att 

3 Fox-Geneovese, Elisabeth, ”Den borgerliga konstruktionen av det sociala könet”. I: Ericsson, Christina (red.), 
Genus i historisk forskning, Studentlitteratur, Lund, 1993 s. 34.
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plocka isär ord som ”manlighet” och ”kvinnlighet”, lägga det under luppen och undra: Hur 

skulle en man vara inom den uppstigande borgerligheten i 1800-talets England?”4 

Den  forskningslitteratur  som tydligast  går  att  placera  inom mitt  temas  ramar  är 

litteratur  som diskuterar  skildringar  av kvinnor  och män.  Bland dessa  finns  avhandlingen 

Sedd, eller osedd?: kvinnoskildringar i svensk historieforskning, mellan åren 1890 till 1995, 

skriven år 1999 av historikern Agneta Ljungh. Ljunghs avhandling har som syfte att studera 

andra  avhandlingar  och klargöra  hur  dessa  framställer  kvinnor.  Ljungh fortsätter  med  att 

diskutera inom vilka fält kvinnan har figurerat, till exempel på 1970-talet var avhandlingar om 

politisk  historia  vanlig  och  då  beskrivs  ofta  den  politiskt  aktiva  kvinnan.5 Vidare  har 

SIL(Statens  institut  för  läromedel)  och  sedan skolverket  gjort  en  undersökning vid  namn 

Kvinnoperspektiv  på läromedlen i  historia,  religionskunskap och konst-  och musikhistoria  

samt i ämnet social- och familjekunskap utförd år 1992 av historikern Anne Marie Berggren. 

Berggren  ger  både  kvantitativa  och  kvalitativa  exempel  på  läromedlens  bristande 

beskrivningar av kvinnor i historieläroböcker från 1980-1990-talet. 

       Genushistoria: en historiografisk exposé från år 2004 är redigerad av historikerna 

Christina  Carlsson  Wetterberg  och  Anna  Jansdotter.  Syftet  med  boken  är  att  lyfta  fram 

genusrelaterade texter från 1980-talet till 1990-talet som är väl värda att läsa. Boken ger en 

bra introduktion till genushistoria och lyfter fram de olika artiklarna i kronologisk ordning, 

vilket visar på utvecklingen inom genusforskningen. Det är passande att införa artikeln av 

Yvonne Hirdman efter texten av Joan Wallach Scott, eftersom Hirdmans teorier till viss del 

bygger på Scotts teorier.              

          Fil. Dr Sture Långström skrev sin avhandling Författarröst och lärobokstradition:  

en historiedidaktisk studie, från 1997, i syfte att avgöra om läroboksförfattarna på något sätt 

påverkat sina böcker och om deras egen ”röst” blir synlig för läsaren. Långström finner bland 

annat att det finns tre stycken olika författarkategorier: historiker som didaktiker, didaktiker 

som historiker och både didaktiker och historiker.6 Det är intressant att Långström svarar på 

sina frågeställningar  genom de historiska frågorna vem, vilka,  hur, vad och varför.  Ett  av 

resultaten är att läroböckerna skiljer sig åt beroende på om det varit lärare eller forskare som 

4 Hirdman, Yvonne (red.), Kvinnohistoria: om kvinnors villkor från antiken till våra dagar, Utbildningsradion, 
Stockholm, 1992 s. 18.
5 Ljungh, Agneta, Sedd, eller osedd?: kvinnoskildringar i svensk historieforskning, mellan åren 1890 till 1995, 
Diss. Lund : Univ.,Lund, 1999 s. 215-216.
6 Långström, Sture, Författarröst och lärobokstradition: en historiedidaktisk studie, Univ. Umeå, 1997 
s.137,146,157.
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författat  dem.7 Det  är  också  pedagogiskt  att  Långström  ger  en  bakgrund  till 

lärobokstraditionen och historieämnets historia.

En författare  som intresserar sig mer för lärobokstraditionen är Staffan Selander, 

idag professor i didaktik, med sin bok Lärobokskunskap: pedagogisk textanalys med exempel  

från läroböcker i historia 1841-1985 från 1988. I sin bok framlägger Selander olika modeller 

för  att  analysera  pedagogiska  texter,  såsom  läroböcker.  Vidare  så  definierar  han  den 

pedagogiska texten genom att säga: ”Grundidén med den pedagogiska texten är att den ska 

återskapa eller reproducera befintlig kunskap, inte skapa ny kunskap.”8 Detta är viktigt att 

tänka på när man studerar läroböcker, eftersom de på många sätt är en annan sorts källa än de 

historiker normalt sett använder. Selander diskuterar även bildens betydelse och belyser olika 

kategorier av bilder. Till exempel förklarar han att under 1960-talet så började man skilja på 

olika bilder, bilden som var menad att förstärka och hjälpa ett textavsnitt och bilden som själv 

kunde representera ett visst skeende inom historien.9 

           Klas-Göran Karlsson, professor i historia, och Ulf Zander, professor i historia och 

historiedidaktik, introducerar i sin bok Historien är nu: en introduktion till historiedidaktiken, 

skriven år 2004, forskningsområdet historiedidaktik på ett mycket mångsidigt sätt. Boken är 

en samling av olika forskares insikter, problem och intressen inom ämnet historiedidaktik, 

alltså framställs  många sidor av samma mynt.  Det första bidraget till  boken är skrivet  av 

Karlsson  med  titeln  ”Historiedidaktik:  begrepp,  teori  och  analys”  och  han  tar  upp 

historiedidaktik  som  ett  begrepp,  som  en  teori  som  och  en  analytisk  ram.  Historikern 

Charlotte Tornbjer berör en del av denna uppsats tematik genom att  skriva om genus och 

historiedidaktik. Hon belyser bland annat att en analys inom detta forskningsområde med ett 

genusperspektiv inte bara handlar om historiska beskrivningar av män och kvinnor, utan även 

vem som förmedlar  historien  och  vidare  var  grunden till  just  deras  historiebruk  kommer 

ifrån.10 Det finns ganska många böcker om historiedidaktik som är uppbyggda på detta vis, ett 

annat  exempel  är  Att  spegla  världen:  läromedelsstudier  i  teori  och  praktik, vilken  har 

historikern  Niklas  Ammert  som redaktör,  skriven  år  2011.  I  den  första  delen  diskuteras 

läroboken,  i  andra  delen  talas  det  istället  om  olika  metoder  och  teorier  för  att  studera 

7 Långström, 1997, s.218,220.
8 Selander, Staffan, Lärobokskunskap: pedagogisk textanalys med exempel från läroböcker i historia 1841-1985, 
Studentlitteratur, Lund, 1988 s. 17.
9 Selander, 1988, s. 102.
10 Tornbjer,  Charlotte,  ”Kristina  och  kanonen  –  ett  genusperspektiv  på  några  historiedidaktiska  frågor”.  I: 
Karlsson,  Klas-Göran  &  Zander,  Ulf  (red.),  Historien  är  nu:  en  introduktion  till  historiedidaktiken, 
Studentlitteratur, Lund, 2012 s.253. 
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läroboken och i den tredje och sista delen så diskuterar olika författare läroböckers funktion 

inom utbildningen.  

3.    Källmaterial

Det kan vara av värde att tala om att läroböcker är ett lite annorlunda källmaterial och därför 

kommer jag att framlägga lite fakta kring läroboken. Den här uppsatsen kommer att innefatta 

undersökningar  av åtta  olika  historieläroböcker  för  gymnasiet,  varav  böckerna  från 1990-

2000-talet är för antingen A-kursen i historia eller för A respektive B-kursen medan böckerna 

från  1970-1980-talen  är  riktade  till  specifika  årskurser  och  linjer.   Dessa  åtta  läroböcker 

kommer att presenteras i detta avsnitt, men det kan vara viktigt att tala om att eftersom dessa 

läroböcker har många författare per lärobok så kommer böckerna nu och fortsättningsvis bara 

nämnas i form av titeln. Till sist kan det vara värt att påpeka att det kommer att ligger mer  

fokus på historieläroböckerna från 1990-2000-talet i analysen, eftersom det rent ut sagt står 

mer  om undersökningsobjekten  där.  I  de  äldre  böckerna  finns  det  ett  fåtal  meningar  om 

kvinnor utspridda överallt och det gör det utmanande att sätta dem i perspektiv till männen. 

Trots dessa avgränsningar så utgör de äldre och nyare böckerna tillsammans ett representativt 

material och är jämbördes viktiga för en jämförande studie.  

3.1     Urval och avgränsningar

3.1.1   Historieläroböckerna från 1970-1980-talet

Fyra epoker: lärobok i historia för gymnasieskolan : 3- och 4-årig linje åk 1 är det första 

bidraget från 1970-talet och den är utgiven år 1976. Fyra epoker, som den vidare i uppsatsen 

kommer att benämnas, är 304 sidor lång och ämnad för 3- och 4-årig linje på gymnasieskolan 

och för elever i årskurs 1. Boken följer kronologiskt olika epoker med många underrubriker 

och spänner från medeltiden fram till i slutet av 1700-talet.  Två sekler och Fyra epoker kan 

sägas utgöra hela historien. 

             Den andra boken från 1970-talet är Två sekler: lärobok i historia för gymnasieskolan,  

3- och 4-årig linje, åk 2-3 som är utgiven år 1977, men den kommer i denna uppsats endast att 

gå under namnet Två sekler. Läroboken är på 475 sidor och är skriven för 3- och 4-årig linje 

för  gymnasieelever  i  årskurs  2  och  3.  Det  är  ingen  av  författarna  som  benämns  som 

huvudansvarig, utan de står endast i bokstavsordning, det är samma mönster i alla de äldre 
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böckerna. Boken är kronologiskt strukturerad med huvud- och underrubriker, men börjar i 

slutet av 1700-talet och sträcker sig till 1970-talet.

Historiens huvudlinjer: historia för gymnasieskolan. 1, Grundbok är skriven år 1981 

och består av 365 sidor. Boken kommer från och med nu att benämnas som endast Historiens  

huvudlinjer. Innehållet sträcker sig från forntiden fram till 1980-talet.  Den är likt de andra 

böckerna  kronologiskt  uppbyggd,  men  innehåller  också  pedagogiska  fördjupningar  och 

studieuppgifter. Dock står det inte utskrivet vilka linjer eller årskurser boken är ämnad att 

användas för. 

          Den  sista  boken  från  1980-talet,  Alla  tiders  historia.  Grundbok  i  historia  för  

gymnasieskolans  humanistiska  och  samhällsvetenskapliga  linjer,  är  skriven  år  1985  och 

kommer i uppsatsen att förkortas till Alla tiders historia. I sin helhet är boken 454 sidor lång 

och är  kronologiskt  uppbyggd  med  en inledande  tidslinje  i  början av varje  huvudkapitel. 

Vidare så hänvisar den till gymnasieskolans humanistiska och samhällsvetenskapliga linjer, 

men  det  nämns  tyvärr  ingenting  om vilken  årskurs.  Bokens  tidigaste  kapitel  handlar  om 

forntiden och boken skildrar historien fram till 1970-talet.    

3.1.2     Historieläroböckerna från 1990-2000-talet 

För det första så är alla dessa böcker, från 1990-2000-talet, hämtade från St. Petri skolan i  

Malmö.  För  det  andra  kan  det  vara  väl  värt  att  påpeka  en  skillnad  i  urval  jämfört  med 

böckerna från 1970-1980-talet. Det är ganska tydligt att det står mer om kvinnor i de nyare 

böckerna och i syfte att avgränsa materialet så kommer endast kapitlen som rör revolutioner 

att granskas i böckerna från 1990-2000-talet. Revolutioner valdes just för att det finns tydliga 

rubriker som rör denna tematik i läroböckerna och urvalet resulterar i att de utvalda styckena 

spänner  över  en  längre  tidsperiod.  Det  handlar  då  om amerikanska  revolutionen,  franska 

revolutionen,  industriella  revolutionen  och till  slut  ryska  revolutionen.  Fokus  på  de  olika 

revolutionerna kommer att variera från bok till bok, eftersom innehållet varierar, men denna 

avgränsning kan tydliggöra skillnaderna böckerna emellan. 

               Den  första  boken  som  är  utvald  att  representera  1990-talet  är  Epos:  för  

gymnasieskolans kurs A och B, från 1996. Boken kommer från och med nu att nämnas som 

Epos.  Det  kan  vara  ett  problem att  den  här  läroboken är  till  för  både  A-  och B-kursen, 

eftersom den då är mer omfattande än en bok för endast A-kursen, dock så ämnar jag studera 

speciella avsnitt  och dessa är ungefär lika omfattande i sidantal  i  de bägge böckerna från 
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1990-talet.  Epos är 595 sidor lång och boken är uppbyggd kronologiskt och författarna låter 

olika färger på rubrikerna representera olika sorters innehåll. Epos är en välkänd lärobokstitel, 

sedan den första upplagan kom i början av 1990-talet så har det kommit många nya upplagor 

in på 2000-talet.11

   Den andra boken från 1990-talet är  Historia för gymnasiet.  A-kursen, Människan  

genom tiderna  från 1997. Som titeln tydligt anger så är boken menad för A-kursen i historia 

och  boken kommer  från  och  med  nu att  namnges  Människan genom tiderna.  Läroboken 

omfattar 360 sidor. Boken är framställd på ett kronologiskt vis med fokus på Europa och 

förordet anger att ”som titeln anger inriktar vi oss på frågor som gäller människan själv – som 

samhällsvarelse och individ.”12  Boken är antagligen mer inriktad på människornas liv, inte 

lika mycket fokus på struktur och regenter som politiska aktörer.

             Alla tiders historia Maxi från 2002 är 560 sidor lång. Det står tyvärr inte heller här 

vilken  kurs  boken  är  ämnad  för.  Även  denna  är  kronologiskt  utformad  med  många 

underrubriker och det finns även bilder i innehållsförteckningen. Jag hade själv en upplaga av 

Alla tiders historia i gymnasiet, detta var en av anledningarna till att jag valde boken och för 

att den har utgivits i nya upplagor sedan 1980-talet, vilket indikerar att boken är efterfrågad.  

              Samband historia: historia plus är från 2009, dock kommer den att benämnas som 

Samband historia. Denna lärobok omfattar 543 sidor, men tyvärr står det inte om boken är 

ämnad för A-kursen eller både A- och B-kursen. Boken är kronologiskt ordnad, men inleder 

med ett kapitel om källkritik, vilket skiljer den från de andra böckerna.

3.2    Läroboken – en källa i särklass

Det kan vara viktigt att nämna att jag ämnar använda dessa historieläroböcker som kvarlevor. 

Målet är ju att dra kopplingar och slutsatser direkt ur materialet. Dock är inte mitt syfte att ta  

reda på om texten i fråga talar sanning, utan det handlar om skildringar, med sanningen som 

mål  så  förvandlas  materialet  till  en  berättande  källa  och  då  behövs ett  flertal  källkritiska 

begrepp för att avgöra trovärdigheten och sanningshalten.13 

           En pedagogisk text är inte vilken källa som helst, genom att den till skillnad från 

andra källor inte har som mål att prodcera ny kunskap, utan istället ska den ”återskapa eller 

11 Jag har själv genomfört ett antal genomsökningar på hemsidan Libris och den senaste upplagan av Epos är från 
2012. 
12 Skrutkowska, Karin (red.),  Historia för gymnasiet. A-kursen, Människan genom tiderna, 1. uppl., Natur och 
kultur, Stockholm, 1997 s. 3.
13 Dahlgren, Stellan & Florén, Anders, Fråga det förflutna: en introduktion till den moderna historieforskningen, 
Studentlitteratur, Lund, 1996 s.190.
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reproducera befintlig kunskap.”14 Här kan det vara värt att ta till några källkritiska hjälpmedel, 

eftersom författarna för det första gör ett urval av den information som ska vara tillgänglig för 

eleverna och för det andra framställer den på ett visst sätt. Det ställs också krav på själva 

läroboken, ofta handlar det om pedagogiska krav, som att läroboken ska kunna fungera för en 

viss kurs och framför allt förklara på ett sätt så att eleverna förstår.15 Detta urval skapar olika 

tendenser och riktningar, men medan tendenser på källkritiskt vis ofta ses som negativa så är 

det dessa som gör mina frågeställningar möjliga att besvara. Det hade inte varit intressant att 

besvara frågor kring genus om inte framställningen av män och kvinnor såg ut på ett visst sätt. 

Dock kan det vara bra att belysa att eftersom det är så många författare som står bakom en 

och samma lärobok och att boken också ska ta ytterligare ett steg genom ett förlag så går det  

inte utan vidare att hålla författarna ensamma skyldiga för innehållet. Författarna kan också 

påverkas av lärobokens samtida marknad och traditioner.16 Detta är några av anledningarna 

till att den här uppsatsen talar om titlar, inte om olika författare. 

           Läroböckerna ska också följa den gällande läroplanen, som vidare har en värdegrund 

som bör ses som ett rättesnöre, den lyder så här: ”De värden som lyfts fram och som skolan 

ska gestalta och förmedla till eleverna är människolivets okränkbarhet, individens frihet och 

integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet 

med svaga och utsatta.” Målet med denna värdegrund är framför allt att eleverna ska ta till sig 

de grunder som vårt samhälle är baserat på. Alla i skolan ska framföra dessa värden och ta 

avstånd  från  sådant  som strider  mot  dem.17 Det  finns  alltså  vissa  regler  som skolan  och 

inbördes läroböcker ska följa enligt läroplanen.

Även om det sällan är fallet att en bok styr hela undervisningen i ett ämne så utgör 

läroboken en central  punkt  och uppfattas  ofta  som en stadig grund.18 Eftersom läroboken 

successivt växt fram under flera århundraden påvisar den också en bild av sin egen tid och 

”[m]ot denna bakgrund säger historieläroboken mer om den tid i vilken den skrivs än den tid 

som den handlar om, eller, med historievetenskapligt vokabulär, är mer en kvarleva än en 

berättande källa.”19 Vidare kan utbildningsväsendets ekonomiska situation också kan påverka 

valet av lärobok. Då skolverket gjorde en granskning år 2006 så fann de att det framför allt  
14 Selander, 1988, s.17.
15 Selander, 1988, s.17.
16 Nordgren, Kenneth, ”Interkulturella perspektiv i läroböcker” I: Ammert, Niklas (red.), Att spegla världen:  
läromedelsstudier i teori och praktik, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011 s.141.
17 Skolverket, I enlighet med skolans värdegrund? En granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder,  
kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker. s.6-7.
18 Ammert, Niklas (red.),  Att spegla världen: läromedelsstudier i teori och praktik, 1. uppl., Studentlitteratur, 
Lund, 2011 s.26.
19 Karlsson, Klas-Göran, ”Läroboken och makten – ett nära förhållande”. I: Ammert, Niklas (red.), Att spegla 
världen: läromedelsstudier i teori och praktik, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011 s.49.

10



var skolans ekonomiska situation som avgjorde vilka böcker som skulle användas.20 Några av 

anledningarna till att läroboken har en sådan central roll inom skolan är att den underlättar 

lärarens arbete genom att innehålla legitimerad kunskap och det är ett hanterbart redskap som 

medför sammanhållning.21

            Läroboken har några speciella karaktärsdrag som lägger grunden för en egen genre. 

För det första så har det redan konstaterats ovan att läroböcker framställer redan etablerad 

kunskap,  vilket  antagligen  är  det  starkaste  draget.  Texter  kan  ha  skilda  strukturer,  men 

läroboken är vanligen ”fasett-ordnad”, den tar upp olika teman, men dessa brukar behandlas 

på liknande sätt. Det kan bero mycket på ämnet, till exempel så är historieläroböcker ofta 

ordnade i kronologisk ordning efter epoker. Ett annat drag som skiljer läroboken från andra 

böcker är att den ofta är ”sluten”, det vill säga att läroboken utgör en ram som innehåller det 

som är värt att veta. Det ska helt enkelt vara tillräckligt att använda endast läroboken inom 

undervisningen och som bas inför ett prov. Dessutom så är läroboken i de flesta sammanhang 

menad att vara skriven utan ironi och den ska beskriva verkliga människor och händelser. 

Läroboken är också producerad för ett enda ändamål,  undervisning, och därför har den en 

väldigt speciell marknad.22

           Att  undersöka  läroboksförfattare  kan  ofta  leda  till  generaliseringar  eftersom  en 

lärobok ofta har flera  författare  och ofta en projektledare  som styr  arbetet.  För att  kunna 

beskriva författarna rättvist så skulle det kräva en hel uppsats eller avhandling med bara det 

temat.  Just  därför  ska  jag  ge  ett  exempel  på  en  sådan  avhandling:  Författarröst  och 

lärobokstradition:  en  historiedidaktisk  studie,  skriven  år  1997  av  Sture  Långström.  Han 

undersöker  framför  allt  huruvida  författarens  ”röst”  går  att  märka  i  historieläroböckerna. 

Långström konstaterar också att det är främst män i medelåldern eller äldre män som skriver 

historieläroböcker, och dessa tillhör ofta medelklassen eller möjligtvis övre medelklass. Det är 

överlag få kvinnor som skriver läroböcker i historia och detta skulle kunna bero på tradition. 

Trots att det står flera namn i läroböckerna så skrev författarna ofta ensamma, även om det 

förekom olika uppfattningar inom samma grupp. Genom intervjuer uppmärksammade också 

Långström att statens styrdokument ska ha varit ett rättesnöre. Många hade starkt påverkats av 

sin tid från universitetet  och en del inspirerades till  objektivism därifrån och de har också 

påverkats av bland annat sitt yrke och sin skolgång.23

20 Svensson, Ann-Christine, ”Hur används läroboken?” I: Ammert, Niklas (red.), Att spegla världen:  
läromedelsstudier i teori och praktik, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011 s.300.
21 Englund, Boel, ”Vad gör läroböcker?”, I: Ammert, Niklas (red.), Att spegla världen: läromedelsstudier i teori  
och praktik, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011 s.282.
22 Selander, 1988, s.30,32-35.
23 Långström, 1997, s.215,217,221,230.
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4. Teoretisk ram och metod

4.1   Teori

De genusteorier  som kommer  att  användas  i  den här uppsatsen är  utvecklade  av Yvonne 

Hirdman,  som både  är  en  flitig  skribent  inom historia  och  genusvetenskap.  Grunden  till 

hennes teorier är från 1980-talet och dessa har fram till idag utvecklats och blivit etablerade 

som klassiska genusteorier. Det kan tilläggas att Hirdmans genusteorier återkommer i många 

av hennes publikationer, som till exempel i Genus: om det stabilas föränderliga former från 

2003 och även i Med kluven tunga: LO och genusordningen utkommen år 1998.  

           Hirdman diskuterar flitigt kring begreppet genus och framställer det som ett mycket 

mer tillämpbart begrepp än kön. Ordet  kön inom vetenskapen blir lätt förknippat med något 

ålderdomligt kopplat till biologin. Hirdman konstaterar att genus handlar om det abstrakta och 

att  genus  återkommer  på  många  plan,  så  som  händelser,  politik  och  arbete.24 Med 

utgångspunkt i detta begrepp utvecklar Hirdman en teori och ett system kring hur begreppet 

kan omvandlas till ett analytiskt redskap. 

           Enligt Hirdman finns det tre olika sätt som kvinnor har etablerat sig inom historien 

och  dessa  kan  även  variera,  men  Hirdman  har  försökt  att  sära  på  dem  och  framtolka 

stereotyper. Detta för att skapa modeller och för att understryka hur det också handlar om en 

viss förenkling. Den första modellen är A- icke A, där mannen representerar A och kvinnan är 

icke A, alltså bortglömd och osynlig. Den andra modellen är A-a, där mannen är fulländad 

och kvinnan är en ofullständig man. A-a modellen är även igenkännlig som enkönsmodellen. 

Dock finns det variation inom denna A-a modell, eftersom det fanns kvinnor som var mer av 

ett stort A än andra män, som kunde vara lilla a. Den här modellen kan liknas vid en skala.  

Den  sista  modellen  är  A-B  som  framställer  män  och  kvinnor  som  varandras  motsatser. 

Kvinnan  och  mannen  är  särskiljda  och  mycket  olika  varandra.  Tvåkönsmodellen  blev 

vanligare från 1700-talets slut och tydliggörs till exempel i Rousseaus verk Emilé, där Emilé 

och Sophie får helt olika uppfostran.25 Dessa modeller kan nog uppfattas som förenklade och 

det  är  de  också,  eftersom de  är  stereotyper.  Förutom dessa  tre  är  grunderna  i  Hirdmans 

genussystem att kvinnornas underordning är beroende av ett isärhållande av kvinnor och män, 

där mannen utgör normen.26

24 Hirdman, 2004, s.13-14,16.
25 Hirdman, 2004, s.26-31,35-38.
26Hirdman, Yvonne, ”Genussystemet -  reflexioner kring kvinnors sociala underordning”. I: Carlsson Wetterberg, 
Christina & Jansdotter, Anna (red.), Genushistoria: en historiografisk exposé, Studentlitteratur, Lund, 2004 
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Hirdman har även skrivit om hur kvinnor infogats i historieskrivningen, dessa tre modeller är 

på många sätt baserade på de tre formler som nämnts ovan. Hirdman diskuterar tre perspektiv 

på hur kvinnor beskrivits och hon tar hjälp av uttrycken och, hur och varför. Och handlar om 

önskan att komplettera historien med kvinnorna, genom att till exempel skriva om ”kvinnorna 

och  franska  revolutionen”.  Hirdman  argumenterar  för  att  detta  är  problematiskt  eftersom 

kvinnor inte har varit mäns jämlikar genom historien och därför går det inte att endast tillfoga 

dem med ett och överallt. Ett resultat av denna tillfogning är att kvinnor klumpas ihop till en 

grupp,  nästan  som en  egen  klass.  Det  blir  en  historia  om en  minoritet,  när  kvinnor  bör 

behandlas likt männen, som en lika stor majoritet. 

             Ett sätt att försöka ta ett steg förbi dessa tillägg är att tala om hur kvinnor hade det 

och berätta historier ur andra perspektiv. Tyvärr så blir detta perspektiv lätt ensidigt, eftersom 

det ofta rör kvinnors hårda liv. Ofta samlas berättelserna ihop, så att det handlar om kvinnors 

låga  ställning  inom  äktenskapet  eller  om mödrarnas  svåra  liv.  Det  skapas  lätt  så  kallad 

eländeshistoria. Det har även gjorts försök att lyfta fram kvinnors speciella styrka helt skilda 

från män, men då försvinner problemen och det skapas idyller. För övrigt så väljs kvinnor bort 

från områden så som krig och politik, vilket resulterar i att kvinnor förknippas med  endast  

kultur. Slutligen tar Hirdman upp det tredje perspektivet, varför, och genom att använda detta 

begrepp tas steget från kvinnohistoria till genushistoria. Istället för att fråga  hur kvinnor är 

underordnade så ställs frågan varför kvinnor är underordnade och det resulterar i fler svar. Då 

blir det frågor om hur kvinnligt och manligt skapas och hur män och kvinnor har förhållanden 

till varandra som påverkar historiens gång.27 Jag ämnar undersöka hur dessa  olika modeller 

återkommer i de utvalda läroböckerna och se om det skett någon utveckling av tankarna kring 

kvinnor och män.        

4.2 Metod

Metoden är en kvalitativ textanalys, med några kvantitativa inslag som är menade att stödja 

analysen och ge en introduktion.  Den kvantitativa delen består av utförandet av två olika 

beräkningar på antalet framställningar av män och kvinnor. Den första uträkningen är baserad 

på antalet män och kvinnor som står benämnda i register och den andra är en beräkning på 

antalet bilder som föreställer män respektive kvinnor.  I en kvalitativ textanalys så studeras 

speciella aspekter av ett textmaterial och visar på olika system, utifrån dessa blir det möjligt 

att  dra  slutsatser.  Det  är  adekvat  att  studera  till  exempel  ord,  begrepp,  vilka  ämnen  som 

s.117.
27Hirdman 1992, s.11-15,20.
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diskuteras  och  hur  de  framställs.28 Konkret  sett  så  undersöker  jag  olika  textstycken  i 

historieläroböckerna  och  tolkar  sättet  som kvinnor  framställts  på.  Genom jämförelsen  av 

1970-1980-talets  läroböcker  med  1990-2000-talets  läroböcker  så  är  metoden  även 

komparativ,  och detta blir  även tydligt  i  jämförelsen av män och kvinnor. En komparativ 

metod kan vara nyttig  och genom den kan går det att  ”[u]pptäcka betydelsefulla,  tidigare 

okända fenomen och strukturer.”29 Det går även att upptäcka olika eftersläpningar då det görs 

olika komparationer. För att den komparativa metoden ska bli grundad så behövs det ofta en 

teori, som blir gemensam för hela jämförelsen.30 Därför utgår jag från ett genusperspektiv, 

vilket  också  är  en  slags  metod,  genom  att  jag  undersöker  framställningar  av  kvinnor  i 

jämförelse med män.           

           Dock fungerar Hirdmans teorier som både teori och metod i det här fallet, eftersom 

hennes olika modeller är  väldigt specifika och fungerar som analytiska redskap. Analysen 

kommer att vara uppbyggd och kretsa kring dessa modeller, även om de ställda frågorna på ett 

naturligt sätt resulterar i en komparativ metod. Dessa frågor klargör tydligt vad som kommer 

uppmärksammas i de undersökta läroböckerna. Det kommer alltså att ske en djupläsning av 

materialet och en tolkning av det i förhållande till de ställda frågorna och vidare Hirdmans 

teorier.      

5. Historisk bakgrund

5.1   Skolämnet historia och läroboken

Det kan något förenklat uttryckas såhär. Om staten ofta förut ville bevara samhället så oförändrat så 
möjligt vill den idag . . . använda ämnet som ett av flera instrument för att i någon mån förbättra och  
förändra samhället.31

En  forskare  som  studerar  skolämnen  och  läromedel  berör  ofta  forskningsområdet 

historiedidaktik. Detta begrepp introducerades i Sverige runt 1980-talet och definieras som 

studiet av förmedlingen av historia och människors möte med ämnet. Ämnet historia blir inte 

endast meningsfullt genom att en liten skara forskare finner ny eller kritiserar redan funnen 

historia, utan historien som en meningsbärande enhet kan lika gärna vara kopplad till andra 

28 Bjarne Larsson, Gabriela (red.), Forma historia: metodövningar, Studentlitteratur, Lund, 2010 s.217-218.
29 Dahlgren & Florén, 1996, s.199.
30 Dahlgren & Florén, 1996, s.198-199.
31Långström, 1997, s.73.
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perspektiv, så som moraliska, ideologiska och politiska perspektiv.32 Gymnasiets historieämne 

påverkas  av  riktlinjer  givna  av  staten  och  det  som historievetenskapen  anser  är  av  nytta 

förmedlas  av lärare och läroboksförfattare.  Men eftersom lärare,  när de är utexaminerade, 

sällan fortbildar  sig och lärobokstraditionen är något  konservativt  inriktad så sker en viss 

eftersläpning inom skolvärlden, innehållsmässigt gentemot samtida forskning.33  

            År 1807 blev historia ett eget ämne i skolan, innan hade ämnet endast undervisats i  

tillsammans med andra ämnen, bland annat tillsammans med geografi. Runt 1820 var det av 

högsta prioritet att eleverna fick etisk och moralisk vetskap, eftersom många var ämnade att 

bli ämbetsmän eller präster. Därför kom ämnet historia att få en ganska filosofisk orientering. 

Det är framför allt urvalet av fakta som anger ämnets utveckling under 1800-talet och svensk 

historia prioriterades i början mycket högt. Antalet timmar har gått i bergochdalbana fram till 

1960,  då  ämnet  delades  upp  i  samhällslära  och  historia  och  timmarna  i  historia  började 

minska.  I  flera  fall  fanns  det  en önskan att  rikta  undervisningen,  till  exempel  efter  andra 

världskriget låg  fokus på tolerans mot andra kulturer och den demokratiska utvecklingen. 

             År 1965 utkom en ny läroplan som resulterade i att gymnasiet strukturerades i fem 

olika linjer, som alla var treåriga förutom den tekniska linjen som var fyraårig. Historieämnet 

fanns med på alla fem linjerna, även om den humanistiska och samhällsvetenskapliga linjen 

skulle  läsa  mer.  År  1981  kom  ett  nytt  supplement,  som  ett  bidrag  till  läroplanen,  att 

historiestudierna  skulle  utgöras  av  två  moment:  en  kronologisk kärnkurs  och en tematisk 

fördjupning.34 Inom detta linjegymnasium läste den humanistiska och samhällsvetenskapliga 

linjen 250 timmar historia, medan naturvetarna läste 150 timmar och teknikeleverna läste 90 

timmar.35 År 1994 försvann dessa linjer och ersattes av 16 nationella gymnasieprogram. Det 

talades  redan  då  om  att  historia  skulle  utgöra  ett  kärnämne,  men  istället  blev  det  ett 

karaktärsämne, ett ämne som utmärker ett speciellt program. Historieämnet var nu indelat i en 

A och en B-kurs, där A kursen bestod av 80 timmar och B-kursen bestod av 110 timmar.  

Dessa timmar är garanterade undervisningstimmar, dock lästes inte B-kursen på alla program. 

Historia skulle tidigare tjäna nationen och styra framtidens ledare i rätt riktning, medan det på 

32 Karlsson, Klas-Göran, ”Historiedidaktik: begrepp, teori och analys”. I: Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf 
(red.), Historien är nu: en introduktion till historiedidaktiken, Studentlitteratur, Lund, 2004 s. 33,34,35. 
33 Andersson, Bo, Vad är historiedidaktik?: några begreppsliga och teoretiska utgångspunkter för  
ämnesdidaktisk vetenskap, skolnära forskning och lärande i skolan, Univ, Inst. för pedagogik och didaktik, 
Göteborg, 2004 s. 52-53. 
34 Långström, 1997, s. 65-67,70. 
35 Nilsson, Bengt, ”Att undervisa i historia – villkor och problem i gymnasiet”. I: Karlsson, Klas-Göran & 
Zander, Ulf (red.), Historien är nu: en introduktion till historiedidaktiken, Studentlitteratur, Lund, 2004 s. 258.
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senare tid snarare verkar för att  lära eleverna något om sig själva, samt lära dem att  vara 

aktiva och kritiska.36

        Med programreformen 2000 utsattes historieämnet för en rejäl nerskärning, genom 

att antalet timmar historia för samhällsvetare och humanister minskade drastiskt till 80 timmar 

och teknikeleverna övergav ämnet helt och hållet. Skolverket sade också upp sin kontroll av 

antalet timmar och förde istället över ansvaret på skolorna själva. Under denna kris infördes 

dock historia C som ett valbart ämne. Historia A ska ses som en grundkurs på 80 timmar och 

ska  spänna  från  äldsta  tid  fram  till  samtiden,  medan  B-  och  C-  kurserna,  endast  är 

fördjupningar.37 Nedskärningen av historieämnet  har kritiserats  kraftigt  och trots att  ämnet 

2004 blev och sedan dess har varit ett kärnämne så har mängden timmar inte ökat.38

          Det kan vara värt att peka på statens roll när det gäller granskning och godkännande 

av läroböcker. År 1938 inrättade man en läroboksnämnd, som arbetade fristående och som 

skulle granska både läroböckernas pris och kvalitet, dock skulle denna nämnd ta hänsyn till 

Skolöverstyrelsens (SÖ) prövning. Det fanns olika kriterier, till exempel att innehållet skulle 

stämma överens med den samtida undervisningsplanen och att stoffet skulle läggas fram på ett 

objektivt  vis,  som  stämmer  överens  med  vetenskapen.  År  1948  omorganiserades 

läroboksnämnden och den fick lov att pröva böckerna innan de granskades. SÖ:s prövningar 

drogs in och vidare bildades ett nytt  organ, Statens institut för läromedelsinformation(SIL) 

och på 1980-talet flyttades ansvaret mer och mer från SÖ och läroboksnämnden till SIL. År 

1991 upphörde granskningen av läroböcker för objektivitet och samma år upphör SIL. Idag 

finns  det  ingen  direkt  granskning  av  läromedel,  utan  i  många  fall  får  marknaden  och 

efterfrågan styra kvaliteten.39 Denna utvecklig skulle kunna tyda på att läromedelsgranskning 

inte är högprioriterat,  eller  att det hyses större tillit  till  lärarnas professionella förmåga att 

välja adekvata läromedel.40 

36 Långström 1997, s. 70-72.
37 Nilsson, Bengt, ”Att undervisa i historia – villkor och problem i gymnasiet”. I: Karlsson, Klas-Göran & 
Zander, Ulf (red.), Historien är nu: en introduktion till historiedidaktiken, Studentlitteratur, Lund, 2004 s. 260.
38 Larsson, Hans Albin, ”Debatten och ickedebatten om historieundervisningen – skolreformerna och 
historieämnet”. I: Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.), Historien är nu: en introduktion till  
historiedidaktiken, Studentlitteratur, Lund, 2004 s. 374.
39Långström, 1997, s. 193-195, 197,199,201.  
40Carlsson, Marie & Brömssen, Kerstin von (red.),  Kritisk läsning av pedagogiska texter: genus, etnicitet och  
andra kategoriseringar, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011. s.21. 
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5.2   Genushistoria på tapeten

Olika teorier angående kvinnors underordning diskuterades redan under 1800-talet och både 

kvinnans ekonomiska och sociala villkor skulle belysas, men även hennes egenskaper. 41 Dock 

kom inte kvinnor och genus att träda in som en vetenskap och känt forskningsområde förrän 

på senare år.  Kvinnodebatten  fick ett  rejält  uppsving i  slutet  av 1800-talet  då kvinnornas 

rättigheter och krav började diskuteras på allvar. Kvinnor fick överlag större rättigheter till 

yrkesarbete och även utbildning i slutet av 1800-talet, varav en av orsakerna var att människor 

lämnade  landet  och  flyttade  till  städerna.  Rösträttsreformerna  kom i  samband  med  första 

världskrigets slut och motiverades bland annat av kvinnors deltagande i kriget, även om det, i 

många länder, dröjde några år innan reformerna gick igenom. Sverige var ett av länderna som 

genomförde kvinnlig rösträtt i samband med krigsslutet.42 Dock skulle det dröja innan kvinno- 

och genustankar skulle börja ta formen av en vetenskap.  

          Träder  vi  in  på  1970-talet  så  började  problemen  för  kvinnor  bli  synliga  för  en 

bredare allmänhet. Kvinnorörelsen växte sig stark, bland annat som respons på den manliga 

dominansen  inom  vänsterrörelsen.  Denna  nya  debatt  introducerade  nya  ämnen  inom 

kvinnoforskningen och den började ta en tvärvetenskaplig inriktning. 1970-talet kännetecknas 

som det decennium då forskning om kvinnor blev en del av vetenskapen.43 En symbol för 

1970-talets kvinnoforskning är att inspiration hämtades från de moderna och lite mer radikala 

samhällsteorier som uppkom i samtiden, med tron på människans makt att förändra samhället. 

På 1980-90-talet tog de postmoderna teorierna över och själva begreppet ”genus” blev erkänt. 

En forskare som har haft stort inflytande på den svenska genus- och kvinnoforskningen är den 

amerikanska historikern Joan W. Scott,  som argumenterar för att vi snarare bör skriva om 

historien med kvinnor än att komplettera den.44 En vanlig definition av begreppet genus är att 

det biologiska förkastas och att det istället handlar om ”kulturella konstruktioner” och den 

sociala  utvecklingen  av  kvinnligt  och  manligt.  Genus  är  konstruktioner  och  roller  som 

samhället och dess människor själva har utvecklat.45 

41 Ericsson 1993, s.5.
42 Caine,  Barbara  &  Sluga,  Glenda,  Europas  historia  1780-1920:  ett  genusperspektiv,  Natur  och  kultur, 
Stockholm, 2003 s.187,199,231-232.
43 Ericsson ,1993, s.5-6.
44 Wetterberg & Jansdotter, 2004, s. 7.
45 Scott, Joan Wallach, ”Genus – en användbar kategori i historisk analys”. I: Carlsson Wetterberg, Christina & 
Jansdotter, Anna (red.), Genushistoria: en historiografisk exposé, Studentlitteratur, Lund, 2004. s.85.
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Under  1990-talet  och 2000-talet  sker  det  ytterligare  en vidgning av genushistorien,  bland 

annat  genom kritik  från  poststrukturalisterna,  som kritiserade  att  texter  skrevs  utifrån  de 

förstrycktas  perspektiv  och  att  makt  hade  en  central  plats  inom  diskussionerna. 

Genusdiskussionerna var helt enkelt för ensidiga. Jens Rydström, professor på centrum för 

genusvetenskap  i  Lund,  har  bland  annat  skrivit  om  den  bortglömda  homosexualitetens 

historia. Andra teorier som har vunnit mark under senare år är queer-teorier.46 Generellt sett 

så  är  den  tidiga  forskningen om kvinnornas  historia  skriven för  kvinnor  och handlar  om 

kvinnor, medan den senare forskningen markerar behovet av att skriva om både kvinnor och 

män och relationen mellan dem.47

6. Analys

6.1  Inledande statistik 

Det är meningen att följande statistiska beräkningar ska verka som en bakgrund till den mer 

kvalitativa analysen.  Dock kan kvantitativa redskap belysa  en undersökning på ett  väldigt 

tydligt och konkret vis. Förhoppningen är att resultaten här nedan ska ge läsaren en tydlig bild 

av  förhållandena  i  historieläroböckerna,  även  om  resultaten  inte  kommer  att  analyseras 

närmare  än  det  som siffrorna  i  sig  kan  besvara.  Märk  väl  att  kvantitativa  uträkningar  är 

utmanande och det är stor risk för att det skiljer några siffror fram och tillbaka, men det är 

proportionerna som är betydelsefulla och dessa kommer att synas trots mindre felsteg.

6.1.1  Kvinnliga och manliga aktörer i register

Historieläroböcker 

1970-1980

Män Kvinnor Totalt

Fyra epoker 93.00% 7.00% 100 %(305)
Två sekler 99.00% 1,00 %48 100 %(187)
Historiens  

huvudlinjer

93.00% 7.00% 100 %(105)

Alla tiders historia 96.00% 4.00% 100 %(403)

46 Wetterberg & Jansdotter, 2004, s. 9,10
47 Tornbjer, Charlotte, ”Kristina och kanonen – ett genusperspektiv på några historiedidaktiska frågor”. I: 
Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.), Historien är nu: en introduktion till historiedidaktiken, 
Studentlitteratur, Lund, 2004 s. 223.
48 Den två kvinnor som finns med i registret i Två sekler är Fredrika Bremer och Indira Gandhi.  

18



Historieläroböcker 

1990-2000

Män Kvinnor Totalt

Epos 86.00% 14.00% 100 %(543)
Människan  genom 

tiderna

94.00% 6.00% 100 %(228)

Alla  tiders  historia  

maxi

88.00% 12.00% 100 %(479)

Samband historia 92.00% 8.00% 100 %(290)

Kommentar: De forskare som gör analyser utifrån ett aktörsperspektiv anser att aktörerna är 

de mest betydelsefulla bärarna av sin egen tid. De representerar sina epoker.49 Det är med all 

säkerhet individuellt vilka aktörer forskarna tänker på, men det kan vara intressant att räkna 

på vilka aktörer historieläroböckerna förankrar sina epoker i. Resultaten stämmer väl överrens 

med  Ann-Sofie  Ohlanders,  professor  emeritus  i  historia,  läroboksgranskning  från  2010, 

”[k]vinnorna är få både i absoluta tal och procentuellt.”50  Det är på många sätt inte underligt 

att det blir en majoritet av män, detta är värt att tänka på även när det gäller bilder, eftersom 

läroboksförfattare behöver fokusera mycket på politik och större strukturer och dessa har i 

historien dominerats av män. Dock är skillnaderna i proportioner så stora att det ändå är värt  

att fundera kring. 

6.1.2 Bilder

Det finns  många  olika  funktioner  som bilder  kan tänkas  ha i  läroböcker.  De kan ”väcka 

uppmärksamhet, skapa intresse, förklara samt formulera, lagra och förmedla information” och 

illustrera, påverka och stimulera känslor.51 På många sätt kan en bild förmedla mer än en text 

och därför är även bilder ett viktigt tillskott och analysobjekt i läroböcker.

Historieläroböcker 

1970-1980-talet

Män Kvinnor Båda Neutrala52 Totalt

Fyra epoker 36.00% 10.00% 23.00% 31.00% 100 %(230)
Två sekler 51.00% 6.00% 23.00% 20.00% 100 %(371)
Historiens  

huvudlinjer

36.00% 8.00% 24.00% 32.00% 100 %(240)

Alla tiders historia 30.00% 7.00% 26.00% 37.00% 100 %(316)
49 Dahlgren & Florén, 1996, s.133.
50 Ohlander, Ann-Sofie ”Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia” En granskning på uppdrag av 
Delegationen för jämställdhet i skolan. Rapport I från Delegationen för jämställdhet i skolan Stockholm 2010. 
s.18.
51 Wallin,  Wictorin  Margareta,  ”Bilder  i  läroböcker”.  I:  Ammert,  Niklas  (red.),  Att  spegla  världen:  
läromedelsstudier i teori och praktik, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011 s.222.
52 Syftar på kartor, landskap, maskiner och liknande.
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Historieläroböcker 

1990-2000-talet

Män Kvinnor Båda Neutrala Totalt

Epos 29.00% 16.00% 25.00% 30.00% 100 %(528)
Människan  genom 

tiderna

31.00% 16.00% 29.00% 24.00% 100 %(377)

Alla tiders historia  

maxi

31.00% 11.00% 20.00% 38.00% 100 %(453)

Samband historia 25.00% 14.00% 22.00% 39.00% 100 %(495)

6.2 Fyra epoker

Det finns inte många kvinnor representerade i Fyra epoker och det samma gäller för alla de 

äldre  böckerna.  I  den  här  historieläroboken  så  har  kvinnorna  inga  egna kapitel,  de  finns 

infogade  i  huvudtexten,  men  ofta  bara  i  ett  par  meningar.  Under  en  bild  föreställande 

kvinnornas vardag står det att ”[m]en vanligare än dans var den kvinnornas vardag som bilden 

ovan berättar om: föda barn, sköta barn, vagga barn . . .”53 Utan att ta upp några variationer, så 

tar  texten  endast  upp  en  sammansvetsad  stereotyp.  Det  handlar  om  en  ganska  blind 

beskrivning och Ljungh diskuterar att  ”könsblinda” och hastiga beskrivningar beror på att 

kvinnors begränsade handlingsutrymme ej noteras eller diskuteras.54

Dock skrivs det också om hur kvinnan kunde hävda sin ställning, bland annat genom 

att släktrelationer kunde ligga till grunden för en förmånlig social och ekonomisk ställning. 

Mer kända aktörer finns också representerade, till exempel i samband med Hundraårskriget 

kriget då Jeanne d'Arc framträdde och det står att ”[i] mars . . . uppsökte hon den unge och 

bortkomne Karl VII . . . den 17-eller 18-åriga flickan fick befälet . . . Jeanne d['A]rc  blev 

otacksamt behandlad av sin kung och hans rådgivare. Hennes krigsföretag lamslogs, och till 

slut blev hon . . . utelämnad till engelsmännen samt anklagad och dömd till döden.”55 Här 

beskrivs kvinnan som den starka och mannen som den svaga. Hirdman framför också att ett 

svar  på  allt  elände  som  skrivits  om  kvinnor  är  att  beskriva  dem  som  starka  och  med 

egenskaper som inte männen hade.56 Det finns fler liknade exempel då mannen framställs som 

svagare än kvinnan: ”[I] Danmark tänkte man sig det politiska spelet kring unionen som en 

maktkamp  mellan  Danmarks  kvinnliga  monark  och  Sveriges  kung.  En  dansk  1500-

talsakvarell  visar  den  segerrika  Margareta  och den slagne Albrekt  som har  fått  ta  på  sig 

53 Fyra epoker, 1976, s.58.
54 Ljungh, 1999, s.79.
55 Fyra epoker, 1976, s.58,71-2.
56 Hirdman, 1992, s.15.
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narrkåpa.”57 Ljungh, som granskat  historiska avhandlingar,  klargör  att  när det handlar  om 

politisk  historia  så  figurerar  kvinnan  som  framför  allt  regent  eller  från  de  övre 

samhällsklasserna.58 Det är egentligen endast Jeanne d'Arc som skildras som kommer från de 

lägre samhällsskikten, annars handlar det bara om drottningar i denna lärobok från 70-talet.

                Många tänker sig nog drottning Elizabeth I som en stark och självständig kvinna,  

men så beskrivs hon inte i  Fyra epoker: ”Elisabet förde en lika försiktig utrikespolitik som 

sina  föregångare:  endast  tvekande  och  i  ringa  skala  gav  hon  hjälp  åt  de  upproriska 

Nederländerna. Mer utmanande var att engelska sjöfarare angrep de spanska kolonierna . . . 

trots att det rådde fred mellan länderna.”59 Drottningen framställs som oförmögen att agera, 

medan männen tar till strid och försvarar landet. Här etableras Hirdmans A-B modell tydligt 

genom att man och kvinna särställs genom sina olika uppgifter. De framställs stereotypiskt, B 

är försiktig och A är den dramatiske huvudpersonen.60 På liknande sätt beskrivs Elizabeth I 

längre fram i boken, då hon undvek konflikter med parlamentet, medan det står att ”striden 

skärptes under Jakob II.”61 Ljung påstår att en trend inom politisk historia, om det ej handlar 

om biografier, är att kvinnan endast skildras som en aktör, utan personlighet.62 Påståendet 

stämmer ej in på ovanstående beskrivning av Elizabeth I, som är ganska personlig. Det skulle 

dock kunna bero på att läroboken inte är riktad till samma målgrupp som avhandlingar.

                Under rubriken ”Teater och konst i enväldets skugga” står det att läsa om kvinnor 

som en försvarslös massa: 

Hovkulturen medförde också en total frigörelse på det moraliska området för det högre ståndet . . .  
[a]delsmännen kunde tillåta sig praktiskt taget  vilka friheter som helst mot döttrarna till de ofrälse  
stånden, framför allt bönderna och arbetarna. Prostitution ökade kraftigt i storstäderna.63

Här  framställs  det  som  att  männen  kan  tillgodogöra  sig  alla  fördelar,  medan  kvinnorna 

förlorar allt. Det kan tyckas underligt, diskuterar Berggren, att kvinnorna framställs som så 

passiva  och  om  det  ska  kunna  läggas  någon  tillit  till  historieböckerna  så  kom  det  inga 

protester från kvinnorna.64 I det föregående stycket framgår det vad männen kunde göra, men 

ingenting om hur kvinnorna reagerade.  

57 Fyra epoker, 1976, s.84.
58 Ljungh, 1999, s.44.
59 Fyra epoker, 1976, s.154.
60 Hirdman, 1992, s.36,37,47.
61 Fyra epoker, 1976, s.188.
62 Ljungh, 1999, s.82.
63 Fyra epoker, 1976, s.203
64 Berggren, Anne Marie, Kvinnoperspektiv på läromedlen i historia, religionskunskap och konst- och  
musikhistoria samt i ämnet social- och familjekunskap, Skolverket, Stockholm, 1992. s.17.
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Katarina II av Ryssland beskrivs som mycket handlingskraftig medan det framkommer att 

Josef II:s olika reformförsök misslyckades och drottningen beskrivs som ”praktiskt klok” och 

”[h]on  var  en  härskarinna  som  Europa  talade  om,  hennes  privatliv  gladde  den 

skandalhungriga samtiden och hennes yttre politik var framgångsrik.”65 Överlag så får kvinnor 

mycket utrymme som regenter, men sällan som ”vanliga” människor. Som regenter jämförs 

de ofta med männen, som i detta exempel: ”Politiskt farlig var den agitation som kom från 

kungaparet . . . Adolf Fredrik blev kung 1751 . . . [h]an var en välvillig men svag man. Hans  

drottning,  Fredrik  II:s  syster  Lovisa  Ulrika,  var  däremot  viljestark  och  intelligent,  fastän 

knappast politiskt begåvad.”66 Kungen och drottningen jämförs som på en skala. Hirdmans A-

a modell innebär att kvinnors och mäns roller är flytande, vissa kvinnor kan mycket väl vara 

lika A och män kan närma sig a. I A-a modellen jämförs män och kvinnor med varandra.67 

Adolf Fredrik beskrivs som svag, medan Lovisa Ulrika är viljestark. 

6.3 Två sekler

Förutom att kvinnor är mycket underrepresenterade så finns de knappt med i huvudtexten, 

utan  framför  allt  i  bildtexter.  I  avsnittet  om franska  revolutionen  så  finns  det  två  bilder 

föreställande kvinnor med tillhörande bildtexter. Den första är en modebild och under den står 

det:  ”Modebild  från  1780-talet  som  bland  annat  vittnar  om  det  nya  USA:s  popularitet: 

”Klänning och underkjol  a´la  anglomaméricaine.””68 Kvinnor  infogas  här inom ett  typiskt 

kvinnligt  tema och den andra bilden följer  samma princip genom att  visa  en bild  på hur 

vanliga kvinnor gick klädda. De framställs som mycket glada och enligt texten så var det ”de 

som  under  revolutionen  uppträdde  i  en  av  världshistoriens  första  kända 

kvinnodemonstrationer.”69 Enligt  Mary Anne Ferguson resulterar  bilder  i  att  manliga  och 

kvinnliga attityder  bibehålls,  eftersom de flesta bilder är ganska traditionella.  Bilder kan i 

många fall vara bättre på att manipulera än ord.70 Det är därför viktigt att tänka på hur kvinnor 

framställs, med en bok som nästan bara har bilder på kvinnor och ingen text. 

               I texten framkommer det ett slagkraftigt exempel på eländeshistoria, den illustreras  

av en propagandateckning:

65 Fyra epoker, 1976, s.269.
66 Fyra epoker, 1976, s.288.
67 Hirdman, 2004, s.31.
68 Två sekler, 1977, s.16.
69 Två sekler, 1977, s.17.
70 Ferguson, Mary Anne, ”Hur män skildrat kvinnor”. I: Westman Berg, Karin (red.), Textanalys från 
könsrollssynpunkt, Prisma, Stockholm, 1976 s.79.
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Den  är  riktad  mot  den  hänsynslösa  exploateringen  av  en  typiskt  oorganiserad  låglönegrupp, 
sömmerskorna. – De arma sömmerskorna mals i en köttkvarn som producerar nätta penningpåsar med 
pundtecken, medan kunderna glatt förvånas över de billiga priserna.71

Här presenteras bilden av kvinnornas ultimata lidande, det är dessutom en man som maler ner 

kvinnorna i stora drösar i köttkvarnen. Här ges bara bilden av en enskild grupps verklighet, 

utan några variationer. Detta citat visar tydligt på Hirdmans hur, eftersom det handlar om hur 

kvinnor levde. Det är vanligt ett en grupp kvinnor samlas ihop i skrivna framställningar, så 

som prostituerade,  och  det  berättas  om deras  gemensamt  eländiga  historia.72 Inte  ens  de 

kvinnliga regenterna får vara med i huvudtexten, utan drottning Victoria finns endast med i en 

annons: ”Här ses hon i en av de första reklambilderna med porträtt: en chokladannons från 

1881,  där  drottningen  tronar  i  den  kungliga  järnvägskupén.”73 Det  står  inget  mer  om 

drottningen, fastän bildtexten inte berättar någonting om hennes regeringsperiod.

               Kvinnorna verkar endast inkluderas under typiska kvinnliga teman, i Två sekler får 

man se bilden av en flickklass och det står i bildtexten att ”[f]lickornas flätor påminner oss om 

att vi är i ”den tid då det ansågs oanständigt om en flicka visade sig utan förkläde.”” En 

kvinna som dock får vara med i huvudtexten är Fredrika Bremer, när det skrivs som kvinnans 

rättigheter  på  1800-talet,  det  står  till  exempel  att  det  skulle  dröja  innan  kampen  för 

jämställdhet skulle nå några riktiga resultat i Sverige.74 Det finns överlag många bilder av 

kvinnor som knappt har någon bildtext. Det blir extremt enformigt när kvinnan förvisas till 

små bildtexter, eftersom bildtexter ofta förbises. 

              Ett uppslag  visar flera bilder av kvinnan, bland annat två som föreställer en kvinna i 

underkläder och en i snickarbyxor: 

Det sägs ofta att de senaste decennierna varit en tid av definitiv frigörelse för kvinnan. Könsrollerna är  
på väg att försvinna och kvinnans ställning har förändrats – 50-talets kvinnoideal i sitt kroppspansar  
skiljer sig från 70-talets snickeriarbeterska i sina lediga överdragsbyxor – men innebär det att kvinnan  
blivit jämställd mannen?75

Det är intressant att texten talar om kvinnans jämställdhet med mannen när det egentligen 

handlar om hur modet har förändrats. Det talas om jämställdhet inom något som skulle kunna 

ses som en mycket ”kvinnlig situation”, det finns till exempel inga liknande bilder av modet 

71 Två sekler, 1977, s.65.
72 Hirdman, 1992, s.15.
73 Två sekler, 1977, s.88.
74 Två sekler, 1977, s.97,144.
75 Två sekler, 1977, s.355.
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för män. Här jämförs kvinnan knappt med mannen, utan hon har sin egen speciefika situation. 

Detta  ger  en  indikation  på  Hirdmans  A-B  modell,  då  kvinnans  utseende  ofta  beskrivs, 

eftersom hon är menad att behaga.76 Dock finns det en bild som snarare framför Hirdmans A-a 

modell, där vissa kvinnor kan vara mer manliga.77 Detta är en bild av en bastant moder, med 

ett  spädbarn  i  ena  handen  och  ett  vapen  i  andra  handen:  ”Vietnamkriget  har  satt  spår  i 

litteratur och konst världen över. Här en mycket spridd affisch av en fransk konstnär: inte ens 

den nyblivna modern i Nordvietnam glömmer vaksamhet och vapen.”78     

6.4 Historiens huvudlinjer

Även i denna historielärobok så är kvinnor underrepresenterade, men det finns trots det ett par 

avsnitt som är tilldelade kvinnor som är längre än ett par meningar. Kvinnorna har ett eget 

avsnitt i kapitlet om Antiken, där det står att kvinnor både fick större frihet och mer kontroll 

på sin förmögenhet. De grekiska hetärerna framställs ganska idylliskt: ”De var ofta bildade 

kvinnor,  som  kunde  både  spela  och  dansa.  Männen  sökte  hos  dem  inte  bara  erotisk 

tillfredställelse utan också angenäm sällskaplig samvaro.  Många framstående män tog hellre 

råd av en hetär än av sin egen hustru.”79 Kvinnorna framställs för sig och skilda från männen. 

Britt-Marie Berge,  universitetslärare i pedagogik,  framställer  denna separation mellan män 

och kvinnor i historieläroböcker som ett bekymmer: ”Som vi tidigare nämnt kan det finnas 

information i de lösryckta avsnitten, men korrespondensen mellan huvudtexten och dessa öar 

av  könsmedveten  text  är  i  det  närmaste  obefintlig  .  .  .  [k]vinnornas  historia  blir  därmed 

överkurs.”80 

Det framgår också i texten att en del saker kanske är mer kvinnliga än manliga och 

det skrivs att ”[k]anske var det mest kvinnor som i medeltidens krigiska manssamhälle fann 

tröst i att be till en annan kvinna – en kvinna som hade varit mor och maka liksom de.”81 Detta 

känns  som en  ganska  stereotypisk  beskrivning,  att  kvinnor  söker  tröst  från  allt  krig  och 

elände. Det är också tydligt på vilket sätt män och kvinnor är olika: ”I vikingatidens Norden 

gällde  kyskhet  och  trohet  inom äktenskapet  endast  kvinnan  .  .  .  [m]ännen  ingen  sexuell 

avhållsamhet.”82 Även om det handlar om fakta, så handlar det oftast om att särställa könen 
76 Hirdman, 2004, s.38.
77 Hirdman, 2004, s.31.
78 Två sekler, 1977, s.445.
79 Historiens huvudlinjer, 1981, s.21-22.
80 Berge, Britt-Marie, ”Jämställdhet och kön”, I: Ammert, Niklas (red.), Att spegla världen: läromedelsstudier i  
teori och praktik, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011 s.170.
81 Historiens huvudlinjer, 1981, s.38.
82 Historiens huvudlinjer, 1981, s.39.

24



och aldrig tala om vad de faktiskt hade gemensamt.  Båda dessa citat  beskriver tydligt hur 

kvinnor och män kan vara och Hirdman framför att det finns ett ”genuskontrakt” där det finns 

specifika föreställningar om hur kvinnor och män bör vara.83 

            Olika  drottningar  finns  även  representerade  i  Historiens  huvudlinjer  och  den 

engelska drottningen Elizabeth I beskrivs mycket idylliskt: 

Elisabeth I är en av Englands märkligaste regenter. Som få förstod hon att vinna det engelska folkets 
förtroende. Hon blev därför den självklart enande symbolen i en farofylld tid. Genom sin uppfostran 
var hon väl insatt i  statsangelägenheter,  behärskade flera språk och ägde en omfattande lärdom. Å 
andra sidan var hon svag för smicker och höll sig med flera gunstlingar.84 

Detta  är  en  mycket  annorlunda  beskrivning  från  den som presenteras  i  Fyra  epoker,  där 

drottningen verkar tillsynes försiktig och svag. Här är hon speciell och intelligent, men jag vet 

inte  på vilket  sätt  hon är  mer  märklig  än någon annan engelsk  regent?  Eller  handlar  det 

mycket om att hon var kvinna? Det händer ibland att när kvinnor framställs som intelligenta, 

så varvas dessa beskrivningar med flyktighet och även oreda.85 Det kan vara därför som de 

anses så märkliga.  Det verkar som att  drottningar  antingen är det ena eller  det andra,  till 

exempel  så skrivs det om den österrikiska drottningen att  ”[t]rots  det så upprördes Maria 

Theresia, österrikes härskarinna, av Polens öde. ”Hon grät, men hon tog för sig”, förklarade 

Fredrik II av Preussen efteråt.”86

            Beskrivningarna under rubriken ”Kvinnorörelsen” är mer nyanserade eftersom de 

även tar upp de olika yrken som kvinnor fick tillgång till under industriella revolutionen, som 

till  exempel  telegrafist  och  lärare.  Här  ges  inte  alls  de  tunga  beskrivningarna  av 

fabriksarbetets  plågor  och  kvinnors  usla  förhållanden  utan  snarare,  ”[m]en  det  var  den 

industriella  revolutionen som verkligen ändrade kvinnans ställning,  framför  allt  genom att 

göra  fabriken  i  stället  för  hemmet  till  arbetsplats.”87 Bilden  skulle  kunna  uppfattas  som 

förenklad,  men  själva  beskrivningen  går  bortom  själva  eländeshistorien.  Vidare  så 

framkommer det en del faktamässiga och neutrala beskrivningar av händelseförlopp: ”Formell 

jämställdhet rådde mellan män och kvinnor i Norden sedan början av 1900-talet,  men den 

reella  jämställdheten  har  varit  svårare  att  genomföra.”88 Jag  anser  att  det  är  viktigt  att 

83 Hirdman, Yvonne, ”Genussystemet -  reflexioner kring kvinnors sociala underordning”. I: Carlsson 
Wetterberg, Christina & Jansdotter, Anna (red.), Genushistoria: en historiografisk exposé, Studentlitteratur, 
Lund, 2004 s.121.
84 Historiens huvudlinjer, 1981, s.105.
85 Ferguson, Mary Anne, ”Hur män skildrat kvinnor”.  I: Westman Berg, Karin (red.), Textanalys från 
könsrollssynpunkt, Prisma, Stockholm, 1976 s.66.
86 Historiens huvudlinjer, 1981, s.125.
87 Historiens huvudlinjer, 1981, s.208.
88 Historiens huvudlinjer, 1981, s.340.
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läroböckerna  framför  att  trots  att  lagen  säger  att  det  är  jämställt  så  betyder  inte  det  att 

verkligheten är sådan. Det är  dock viktigt  att  läroböckerna klargör att  det kvarstår en del 

problem. Ingrid Fredriksson, som har undersökt läroböcker från 1960-talet  påpekar att  det 

knappt  finns  med  någon  diskussion  kring  bristerna  i  samhället  när  det  kommer  till 

jämställdhet mellan de båda könen. Det kan då bli svårt för eleverna att ifrågasätta sådana 

mönster om de inte får uppleva dem.89 Detta kan väl stämma med även böckerna från 1970-

1980-talet, framför allt för att kvinnorna tilldelas så lite plats, att det inte finns rum för en 

sådan problematisering.

6.5 Alla tiders historia

Även om kvinnorna inte  är representerade  i  någon större mängd,  så finns de med både i 

huvudtexten, bildtexter och i egna stycken. Under en bild föreställande två lyrspelare står det 

att ”[i] grekisk flickuppfostran kunde ingå solosång till lyra. Mycket beundrad var Sapfo, som 

levde på ön Lesbos på 600-talet f kr. I korta dikter tolkade hon sin upplevelse av naturen.” 90 

Trots att kvinnan tas upp i en stereotypiskt kvinnlig situation så är det intressant att läroboken 

framställer en aktör som är synnerligen mer okänd än till exempel Elizabeth I. Dock är Jeanne 

d'Arc en aktör som ofta framställs idylliskt: ”Jeanne d'Arc framträdande fick stor betydelse. 

Hon hade visat fransmännen att de kunde segra och gett dem nytt mod.”91 Hon framställs som 

att ha en väldigt positiv verkan, medan kungens agerande försvinner i hennes skugga. Som 

sagt så framställs drottning Elizabeth I ofta på ett speciellt sätt i historieläroböckerna, under 

en praktfull målning av henne står det skrivet att ”[h]on var inte någon skönhet men tyckte om 

praktfulla kläder och en majestätisk framtoning.”92

             Ibland trycker  texten lite  extra på att  det rör sig om just en kvinna:  ”Den första 

svensk som vunnit stor berömmelse långt utanför vårt land var en kvinna . . . [r]edan som barn 

lär Birgitta ha haft uppenbarelser . . . i en del uppenbarelser för hon dess talan mot Magnus 

Eriksson,  som hon  kallar  ”den  krönta  åsnan”.”93 Det  framställs  som signifikant  att  detta 

handlade om just en kvinna och att hon vågade stå upp emot kungen. Ferguson diskuterar att 

”[f]örvirrande  motsatspar  är  vanliga.  Kvinnan  beskrivs  som  passiv/aggressiv  .  .  . 

89 Fredriksson, Ingrid, Könsroller i läroböcker: en undersökning utförd år 1968 på uppdrag av  
Arbetsmarknadens kvinnonämnd, Arbetsmarknadens kvinnonämnd, Stockholm, 1969 s.6.
90 Alla tiders historia, 1985, s.40.
91 Alla tiders historia, 1985, s.78.
92 Alla tiders historia, 1985, s.135
93 Alla tiders historia, 1985, s.93-4.
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materialistisk/själfull, frigid/kättjefull.”94 Birgitta framställs som ganska aggressiv, samtidigt, 

på förra sidan, framtonas Jeanne d'Arc som aktiv och Elizabeth I som materialistisk. Ibland är 

det så att det handlar även om män i lite mer stereotypiskt kvinnliga situationer, till exempel: 

”I de eleganta salongerna skred damer och herrar omkring i kläder av siden, med högklackade 

skor och iförda omsorgsfullt pudrade peruker.”95 Denna mening visar upp en annan sida av 

mannen, han kunde liksom kvinnan vara modemedveten. Inom Hirdmans A-a modell fanns 

det många variationer av män och kvinnor och de behövde inte vara olika.96

             Hjälpmedel som helt klart kan förtydliga tidsperspektivet är bilder eller målningar, i 

det här fallet berättar en målning kring just den tidens perspektiv kring män och kvinnor: 

Typiskt för tiden är att målningen så klart antyder personernas plats på samhällsstegen. Greven står 
med ena foten på det undre trappsteget och markerar därmed att han befinner sig under sin hustru i  
rang. Men samtidigt är furstinnan som maka undergiven sin man. Hon håller sig ett halvt steg bakom 
sin make och vänder sig blygsamt mot honom.97 

Här  diskuteras  både  kön  och  klass  och  hur  dessa  inbördes  krockar  med  varandra.  Fox-

Genovese diskuterar att hänsyn bör tas till att olika system växer in i varandra och att det  

måste  finnas   en  tanke  på  både  det  sociala  förtrycket  och  det  som  baseras  på  kön  då 

genusteorier används.98 I denna lärobok förtydligas det, här under rubriken ”Kvinnorna” att 

det  handlar  om andra perspektiv och det  står  bland annat  skrivet  en dikt  av Anna Maria 

Lenngren som ger tydliga råd om hur kvinnan gärna får läsa, men det är bortkastad tid för 

deras kön och hur de samtidigt måste se till att såsen ej blir förstörd. Under dikten står det att 

denna tydligt visar på tidens kvinnoideal.99 Både detta exempel och citatet om maka och make 

visar på försök att förklara tidsperspektivet, alltså används Hirdmans varför.100Exemplet maka 

och make, visar hur rotat tankarna kring kvinna och man är, eftersom det uttrycks tydligt, 

även i målningar. Det är intressant att det finns en rubrik som heter ”Kvinnorna”, men aldrig 

en  som heter  ”Mannen”.  Det  visar  tydligt  att  resten  av  texten,  som ses  som allmän,  är 

tillägnad mannen. Likt Tornbjers resonemang skulle föregående exempel kunna namnges som 

”her-story”, eftersom det handlar om att lägga till kvinnan till redan skriven historia, istället 

för att skriva om historien.101

94 Ferguson, Mary Anne, ”Hur män skildrat kvinnor”. I: Westman Berg, Karin (red.), Textanalys från 
könsrollssynpunkt, Prisma, Stockholm, 1976 s.66.
95 Alla tiders historia, 1985, s.139.
96 Hirdman, 2004, s.31.
97 Alla tiders historia, 1985, s.157.
98 Fox-Geneovese, Elisabeth, ”Den borgerliga konstruktionen av det sociala könet”. I: Ericsson, Christina (red.), 
Genus i historisk forskning, Studentlitteratur, Lund, 1993 s.13.
99 Alla tiders historia, 1985, s.263.
100 Hirdman, 1992, s.20.
101 Tornbjer, Charlotte, ”Kristina och kanonen – Ett genusperspektiv på några historiedidaktiska frågor”. I: 
Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.), Historien är nu: en introduktion till historiedidaktiken, 2., 
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Under en bild av en sovjetisk chaufför står det skrivet att ”[b]ilden från 1933 visar att även 

kvinnor  satts  in  som  traktorförare  tillsammans  med  manliga  kamrater.”102 Den  här 

framställningen visar på Hirdmans A-a modell, att det finns en gradskala. Dock så framställs 

hon  inte  som  sämre  än  mannen  vilket  går  emot  Hirdmans  modell.103 Under  rubriken 

”Kvinnorna  på  arbetsmarknaden”  står  det  om  hur  mer  traditionella  könsrollsmönster  har 

luckrats upp, även om kvinnan i de flesta fall får ta mer ansvar för barnen. Det tas även upp en 

ny  bild  av  arbetsförhållandena  i  Sovjet  och  det  skrivs  att  i  och  med  att  konjunkturerna 

försämrades så steg arbetslösheten. Dock steg den mer bland kvinnor än män och det skulle 

kunna tyda på att under 1970-talet så uppfattades kvinnor fortfarande till en viss grad som en 

arbetskraftsreserv.104 Det är bra att läroboken tar upp att det fortfarande finns problem och att 

dessa perspektiv inte försvinner av sig själva. Ferguson diskuterar ”integrationsfrågan” lite 

närmre och skriver att det hade varit utmärkt om man slutade behandla kvinnor för sig och 

hade  med  dem  i  alla  sammanhang  då  de  hör  hemma,  ”men  att  det  kräver  att 

kvinnotextforskningen är på samma nivå som övrig textforskning.” Det går ju inte att infoga 

något som inte är bearbetat.105 Detta skulle kunna utgöra en skillnad mellan de nyare och de 

äldre böckerna, eftersom kvinnotextforskningen och jämställdhetsdebatten har utvecklats. 

6.6 Epos

Det  finns  sju  sidor  skrivna  om  amerikanska  revolutionen  i  Epos  och  dessa  är  mycket 

kvinnofattiga. 106 Överlag så är texten ganska könsneutral,  men det finns partier där det är 

tydligt  att  texten  framför  allt  berör  män:  ”Buffeljakt  var  en  viktig  försörjningskälla  för 

prärieindianerna . . . [d]e var bofasta och levde av jordbruk, jakt och fiske. Indianfolken var 

uppdelade på en mängd olika stammar  som sinsemellan  ofta  låg i  krig  med varandra.”107 

Berggren  klargör  att  historia  ofta  skrivs  med  ”manliga  förtecken”,  det  vill  säga  att  när 

författarna skriver så tänker de sig män.108 Dock är det viktigt att framföra att manliga aktörer 

har varit mer framträdande än kvinnliga i historien och därför är de representerade i större 

utsträckning. Det finns inga tydligt uttalade kvinnor i avsnittet, utan det står endast: ”Det var 

[uppdaterade och bearbetade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012  s.240.
102 Alla tiders historia, 1985, s.311.
103 Hirdman, 2004, s.29,35.
104 Alla tiders historia, 1985, s.430-1.
105 Ferguson, Mary Anne, ”Hur män skildrat kvinnor”. I: Westman Berg, Karin (red.), Textanalys från 
könsrollssynpunkt, Prisma, Stockholm, 1976 s.165.
106 Epos, 1996, s.256-262.
107 Epos, 1996, s.256. 
108 Berggren, 1992, s.11.
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också betydligt  fler  av männen i  kolonierna  som hade rösträtt  jämfört  med  hur  det  var  i 

England, men inte heller i kolonierna fick kvinnorna rösta.”109 Kvinnorna förblir en anonym 

massa utan  rättigheter  och även om så var  fallet,  så kan man önska att  det  förekom fler 

nyanser  i  texten.  Berggren  framför  att  de  koloniserade  folken  på  många  sätt  har  gjort 

kolonisatörernas historia till sin egen, men vi förstår inte på samma sätt att kvinnor, på ett 

mentalt plan, också är koloniserade.110 Däremot finns det en väldigt talande beskrivning av 

George Washington under rubriken ”USA:s förste president”:

Washington  var  kraftigt  byggd,  drygt  180  cm lång  och  ägnade  sig  åt  allehanda  kroppsövningar:  
ridning, rävjakt och dans. Han gillade grillfester och ”afternoon-tea” men var också förtjust i  rom, 
sherry och madeira. Washington var kort sagt en herreman som säkert skulle finna sig väl tillrätta i den 
europeiska aristokratin.111    

Det är intressant att jämföra detta utdrag med beskrivningen av Marie-Antoinette, som det 

finns ett citat om på nästa sida, hon var spelberoende och en katastrof, medan Washington 

gillar att använda sin smidiga kropp och är något för förtjust i spetsade drycker. Selander har 

gjort studier kring historieläroböcker från 1841-1985 och han synliggör att ett karaktärsdrag 

för läroboken är att den är fri från ironi.112 Detta skulle alltså kunna indikera på en utveckling 

inom historieläroboksskrivandet.  Ungdomarna får inte bara en stereotypisk beskrivning, utan 

en historielärobok som både driver med de Förenta Staternas första president och männen i 

hela den europeiska aristokratin.

                Franska revolutionen i  Epos  upptar åtta sidor.113 De första raderna som berör 

kvinnor står under rubriken ”kvinnotåget till Versailles” i en separat ruta. 

Tidigt  på  morgonen  hördes  kvinnor  ropa:  ”Bröd!  Bröd!  Man  driver  hungerkonspiration  mot  oss! 
Kungen till Paris!” Vid tiotiden samlades tusentals kvinnor vid nuvarande Place de Concorde. Många  
hade  gevär  och  pikar  med  sig.  Därefter  började  kvinnorna  vandra  den  tre  mil  långa  vägen  mot 
Versailles . . . [e]fter en del tumult togs också kungafamiljen till fånga . . . [d]et var början till slutet för  
den kungliga familjen.”114

För det  första  är  det  intresseväckande  att  första  gången kvinnorna  nämns  så existerar  de 

separat från resten av texten och för det andra kan det vara värt att påpeka att det inte står 

någonting om män, det lär ju ha funnits män med i tåget också, även om majoriteten var 

kvinnor. Kvinnorna beskrivs som en aggressiv och anonym grupp och dessutom så ledde just 

109 Epos, 1996, s.259.
110 Berggren, 1992, s.6.
111 Epos, 1996, s.262
112 Selander, 1988, s.34.
113 Epos, 1996, s.268-275
114 Epos, 1996, s.271.
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denna händelse till slutet för den kungliga familjen. Till exempel så framför Hirdman att det 

inte bara är kvinnliga aktörer som framställs som orsaken till katastrofer, utan även massor av 

kvinnor  som  får  historiska  handlingar  att  gå  överstyr.115 I  detta  fall  är  det  den  franska 

revolutionen som spårar ur just i samband med kvinnornas aktioner. Dock är det andra delar 

av texten  om franska revolutionen som har  varit  ganska  könsneutrala,  till  exempel:  ”Hur 

skulle nationalförsamlingen reagera på bondeupproren? Rykten gick att bönder var på väg till 

Paris för att ställa saker och ting till rätta.”116 Det kan på ett sätt verka positivt, eftersom man 

inte separerar män och kvinnor. Men det betyder också att jämställdhetsdebatten tappas bort 

istället  för  att  problematisera  kvinnor  och  män  inom  historien.  Berge  diskuterar  att 

lärobokstexter  ofta  är  ganska könsneutrala  och det kan vara lättare  för vem som helst  att 

identifiera sig med innehållet, men det är beroende av vilka föreställningar och åsikter man 

själv har. Är texten könsneutral, så blir bild och bildtext desto viktigare.117

           Marie-Antoinette nämns en gång i texten tillsammans med kungen, där de båda 

anklagas för att ha konspirerat med fienden, men när det handlar om drottningen själv står hon 

också att finna separat:

Hon var dotter  till  Österrikes  kejsare  och kom till  Frankrike  som blott  14-åring .  .  .  [l]iksom sin 
blivande make hade hon fått en mycket bristfällig uppfostran. Hennes största intressen rörde kläder,  
smycken, fester och kortspel. Hon kunde sitta upp till 20 timmar vid spelbordet. Men hon var också 
politiskt intresserad – något som skulle få katastrofala följder.118

Beskrivningen är inte  bara skild  från resten av texten utan också överdriven. Drottningen 

beskrivs inte bara som en ickerespektabel drottning, utan som en politisk katastrof. Hennes 

make beskrivs aldrig på liknade sätt i texten, utan mer neutralt. Vidare diskuterar Hirdman att 

det är vanligt förekommande att kvinnliga aktörer beskrivs på ett extremt sätt, hon tar bland 

annat upp Marie-Antoinette som ett förekommande exempel.119 

            I  en ruta  kan man läsa  rubriken ”Hävdandet  av kvinnans rättigheter”  och denna 

handlar framförallt om Mary Wollstonecraft. Bilden under visar en bild på en robust kvinna 

med spjut, som ska representera striden för kvinnlig värnplikt. Detta exempel skulle kunna 

visa på Hirdmans teorier om A-a modellen, om kvinnan som en ofullständig man. Inom denna 

115 Hirdman, 1992, s.10.
116 Epos, 1996, s.270.
117 Berge, Britt Marie, ”Jämställdhet och kön”. I: Ammert, Niklas (red.), Att spegla världen: läromedelsstudier i  
teori och praktik, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011 s.26. s.165.
118 Epos, 1996, s.273
119 Hirdman, 1992, s.10.
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mall är rollerna dock flytande och en kvinna kan i vissa fall vara mer A än en man.120 Denna 

robusta kvinna med spjut blir ett exempel på en kvinna som ligger närmare A.

1792 skrev Mary Wollstonecraft, en engelsk borgarkvinna, ”Vindication of the rights of Women” . . . 
[p]ojkar och flickor borde gå i blandklasser men märkligt nog med något olikartad inriktning. Flickor 
skulle  till  exempel  få  utbildning  i  modesömnad.  Kravet  på  yrkesutbildning  för  flickor  var  dock 
revolutionärt. Wollstonecraft var före sin tid och fick häftig kritik från männen som förmodligen aldrig 
hört något liknande.121

Den här texten i sig är ganska vettig, eftersom den talar om kvinnor utan att skapa idyller och 

själva  debatten  både  diskuteras  och  problematiseras.  Kvinnorollen  blev  ifrågasatt  under 

franska revolutionen, så det är viktigt att den lyfts fram som en del i utvecklingen, även om 

Wollstonecraft inte får vara en del av huvudtexten. 

        Nästa  rubrik  är  en  del  av  huvudtexten  och  heter  ”Förklaring  om  kvinnans 

rättigheter” och det står att läsa:

De var med i demonstrationer och grep till vapen, ibland med större engagemang än männen . .  . 
[m]ötesreferat  ger  exempel  på  hur  kvinnorna  uppmanade männen att  kämpa för  revolutionen  och 
hotade med att själva gripa till vapen om inte männen gjorde det. Trots de manliga revolutionärernas 
stolta ord om mänskliga rättigheter och reformerna 1789-91 fick inte kvinnorna någon rösträtt.122

Slutsatsen är att kvinnan, trots enorm ansträngning, inte fick igenom någonting för sin egen 

skull  och  hon  framställs  som  både  revolutionär  och  som  mindre  framgångsrik.  Även  i 

”Sammanfattningen”  så får  man  åter  bekräftelse  på kvinnans  misslyckande  under  franska 

revolutionen:  ”Den  franska  revolutionen  omvandlade  fullständigt  Europas  folkrikaste  och 

mäktigaste  stat.  Stånds-  och  privilegiesamhället  avskaffades.  Rösträtt  för  män  med  viss 

inkomst infördes . . . [k]vinnans rättigheter i samhället förändrades däremot mycket lite.”123 

Att kvinnan inte lyckades var resultatet, eftersom det nämns i sammanfattningen. I båda dessa 

citat  belyser  man  kvinnans  underläge  och  misslyckande,  vilket  stämmer  överrens  med 

Hirdmans  hur,  som  ofta  resulterar  i  eländeshistoria.124 Tyvärr  så  ligger  just  den  här 

stereotypiska beskrivningen nära det som faktiskt hände, men kunde det inte hellre skrivas om 

hur jämställdhetsdebatten väcktes eller om hur kvinnor stod för enormt engagemang? Överlag 

får kvinnorna mycket plats i Epos avsnitt om franska revolutionen, men då oftast skilda från 

120 Hirdman, 2004, s.31.
121 Epos, 1996, s.274. 
122 Epos, 1996, s.274.
123 Epos 1996, s.275.
124 Hirdman, 1992, s.15.
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övrig  text  och  som  elände  eller  idyll.  Dock  går  det  emot  Hirdmans  ståndpunkt  att 

”[o]synlighet var det vanligaste ödet som drabbade kvinnor i historieböcker.”125  

Avsnittet  om  industriella  revolutionen  är  av  mer  omfattande  karaktär,  hela  14  sidor 

långt.126Där det tas upp många exempel  på livet i  det förnyade samhället.  Under rubriken 

”Kvinnorna och järnbruken”, beskrivs på vilket sätt kvinnor fått nya möjligheter.

[Ä]ven kvinnor accepterades som ekonomiska aktörer på hög nivå vid den här tiden. I själva verket 
var inte mindre än 10 procent av Sveriges bruksägare kvinnor omkring år 1700 . . . [h]älften av alla 
arbetsuppgifter vid bruken utfördes av kvinnor . . . [p]å många bruk måste smederna hålla sina drängar 
med mat och husrum. För att sköta detta behövde smederna hustrur.127 

Samma stycke fortsätter med att berätta om hur flickorna i tidig ålder började göra dagsverken 

och hur de sedan fick arbeta med tyngre sysslor, för att sedan bli pigor i smedshushållen. Som 

gifta arbetade de både i bruken och i hushållet.128 Fox-Genovese belyser att om man tillfogar 

kvinnor till historien så förändrar man inte historieskrivningen, eftersom ”att tillfoga historien 

kvinnor är inte samma sak som att tillfoga kvinnohistoria.”129 Trots att detta avsnitt är skilt 

från de andra så berör det både mäns och kvinnors liv tillsammans, även om det är tydligt att  

kvinnor och män hade olika sysslor.

           Kvinnor tilldelas mycket plats i Epos när det kommer till vävning och spinneri. Det 

skrivs bland annat om de rika köpmännen som ”betalade i förskott till kvinnor och män som 

satt i hemmen och spann och vävde tyger.”130 Meningen visar på både män och kvinnor som 

hemmaproducenter och är väl infogad i texten utan att verka påklistrad. Dock tas spinneri upp 

som ett traditionellt  kvinnligt arbete och i samband med ”Spinning Jenny” så kunde ”[e]n 

spinnerska med några barn till hjälp . . . nu spinna tio gånger så snabbt som med den gamla  

spinnrocken.”131 I en ruta står det att läsa om hur flickornas otillräckliga arbete krävde en ny 

uppfinning, ”the Spinning Jenny”: 

Att sitta  vid spinnrocken var nämligen länge de unga flickornas lott.  Deras  flit  blev dock alltmer  
otillräckligt på 1700-talet. Vävarna behövde mycket mer garn än flickorna hann med att spinna. Det  
blev James Hargreaves, en före detta timmerman och vävare, som eliminerade denna flaskhals . . . 
[m]en framgången för Hargreaves blev ett hot mot handspinnarna. 1786 fick Hargreaves påhälsning av 
en hop arbetslösa spinnare som slog sönder hans verkstad . . . [a]rvet efter honom blev litet.132

125 Hirdman, 1992, s.10.
126 Epos, 1996, s.281-294.
127 Epos, 1996, s.283.
128 Epos, 1996, s.283.
129 Fox-Geneovese, Elisabeth, ”Den borgerliga konstruktionen av det sociala könet”. I: Ericsson, Christina (red.), 
Genus i historisk forskning, Studentlitteratur, Lund, 1993 s.14.
130 Epos, 1996, s.285.
131 Epos, 1996, s.287.
132 Epos, 1996, s.288.
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Här framställs kvinnor som sämre än män, eftersom de var långsamma, medan vävarna, som 

oftast  var  män  gjorde  sitt  jobb,  men  tvingades  att  vänta  på  de  otillräckliga  kvinnorna. 

Eftersom handspinneri var ett kvinnligt jobb så kan man anta att det var kvinnor som rev ner 

verkstaden. Berge kritiserar historieläroböcker genom att påpeka att ”det finns exempel på 

kränkande uttryck om kvinnor och flickor i läroböckerna, i de fall där deras liv och arbete 

ifrågasätts,  nedvärderas  och förlöjligas.”133 Jag  vet  inte  om detta  citat  kan  uppfattas  som 

kränkande, men det ger en orättvis bild av kvinnan. Här etableras både Hirdmans A-B modell 

med isärhållning genom att män och kvinnor har olika yrken och A-a modellen genom att 

kvinnan gör sämre ifrån sig och framställs som otillräcklig.134

        Det framkommer mycket eländeshistoria i kapitlet om det nya industrisamhället och 

det står bland annat läsa om gravida kvinnors stora olycka: ”De nyblivna mödrarna brukade 

komma tillbaka till arbetet efter en, två eller tre veckor. Vissa tvingades ta med sig barnen till 

fabriken och höll dem i ro med lugnande medel. Apotekarna kunde berätta att försäljningen av 

opiumpreparat var störst i fattigkvarteren.”135 Dessa stereotyper ligger dock nära verkligheten 

och förhållandena  var  dåliga,  men  det  blir  ofta  att  samma  beskrivning  återkommer,  utan 

variation. Ferguson argumenterar för att ”[k]vinnan har alltid först oh främst uppfattats i sin 

biologiska  ,  ursprungliga  roll,  som livets  källa.  Kvinnan  har  betraktats  som mor,  hustru, 

älskarinna, sexobjekt – dvs. roller hon spelar i förhållande till mannen.”136 Uppfattas kvinnor 

endast på detta sättet så blir framställningarna enformiga och kvinnan tas bara upp i samband 

med enskilda teman.

           Avsnittet om ryska revolutionen är väldigt kort, ungefär en sida.137 Det är en ganska 

kort beskrivning av händelseförloppet, som börjar med en könsneutral beskrivning: ”Första 

världskriget utvecklades snabbt till en katastrof för det ryska folket. Det led enorma förluster i 

människoliv och drabbades svårt av svält och umbäranden. Den patriotiska yra som rått vid 

krigsutbrottet  förbyttes  i  demonstrationer  och  upplopp.”138 Däremot  så  finns  det  en 

framställning av kvinnor som berättar om att ”[s]om så ofta blev kvinnornas protester över 

bristen på mat den gnista som tände revolutionen. I februari 1917 gick kvinnliga textilarbetare 

133 Berge, Britt-Marie, ”Jämställdhet och kön”, I: Ammert, Niklas (red.), Att spegla världen: läromedelsstudier i  
teori och praktik, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011 s.173.
134 Hirdman, 2004, s.29,36.
135 Epos, 1996, s.292.
136 Ferguson, Mary Anne, ”Hur män skildrat kvinnor”. I: Westman Berg, Karin (red.), Textanalys från 
könsrollssynpunkt, Prisma, Stockholm, 1976 s.70.
137 Epos, 1996, s.442-443.
138 Epos, 1996, s.442. 
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i  Petrograd  (S:t  Petersburg)  till  attack  mot  myndigheterna  med  krav  på  bröd.  Den ryska 

revolutionen hade börjat.”139 För det första så verkar hela revolutionen ha startat abrupt med 

att kvinnor krävt bröd och för det andra så verkar det som att det enda kvinnor är kapabla till 

är att gapa efter mat. Det verkar dock inte som män kan bli upprörda av samma anledning. 

Kvinnorna beskrivs inte bara som en skock, utan även som känsliga och vredeslystna. Enligt 

Hirdman  är  det  vanligt  i  samband  med  revolutioner,  som  till  exempel  den  franska 

revolutionen, att kvinnorna beskrivs som en aggressiv hop som får allting att spåra ur.140

6.7  Människan genom tiderna

Det står väldigt lite om kvinnor i samband med amerikanska revolutionen, kanske som ett 

resultat av det korta bidraget på fyra sidor.141 Det finns trots det två bilder på kvinnor, en 

föreställer en infödd kvinna med sitt barn och en annan är en bild av när en grupp kolonister 

firar  Thanksgiving.142 Det  står  överlag  väldigt  lite  om  infödingarnas  liv  och  vidare 

kolonisternas, utan fokus ligger på själva striden. 

           Franska revolutionen är betydligt  mer  representerad,  med åtta  sidor och även ett 

stycke tillägnat endast kvinnorna. 143 Det poängteras att ”[k]vinnornas roll i revolutionen är 

förmodligen underskattad.  De blev  en starkt  pådrivande  revolutionär  kraft.  Det  var  under 

revolutionen som feminismen började ta form.”144 Det är ingen av de resterande läroböckerna 

som indikerar att kvinnans roll var så avgörande. Detta är dock min egen bild av revolutionen, 

att  en del  av tankarna  om kvinnans rättigheter  väcktes  just  här.  Vidare framställs  ett  par 

kvinnliga inspiratörer,  som till  exempel  Théroigne de Méricourt,  en sångerska som gick i 

spetsen för kvinnotåget mot Versailles och, författarinnan Olympe de Gouges. Hela stycket 

inleds mycket idylliskt, med en framställning av vilda kvinnor: 

Välklädda borgarkvinnor marscherade sida vid sida med Paris prostituerade och torgmadamer. Alla 
gav  de  uttryck  för  ett  våldsamt  hat  mot  láncien  régime.  De  stormade  nationalförsamlingen,  vars 
representanter stod hjälplösa inför kvinnornas raseri.145 

Detta är en mycket idylliserad beskrivning av hur kvinnorna verkligen enades med alla kraft 

mot orättvisa och lyckades. Kvinnorna är inte bara arga, utan  rasande  och beskrivs nästan 

139 Epos, 1996, s.442.
140 Hirdman, 1992, s.10.
141 Människan genom tiderna, 1997, s.171-174.
142 Människan genom tiderna, 1997, s.172-173
143 Människan genom tiderna, 1997, s.175-182.
144 Människan genom tiderna, 1997, s.181.
145 Människan genom tiderna, 1997, s.181.
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som lite galna.  Just  det här tåget  är väldigt sammankopplat  med kvinnor,  samma mönster 

förekom i Epos. På något sätt verkar det mer viktigt att poängtera att det är just kvinnor som 

är våldsamma. Hirdman talar om kvinnor framställda som aggressiva katastrofer, men även 

som idyller.146 Här skulle de kunna ses som båda, visst är de vildsinta, men det är väl också 

det som gör dem till idyller, eftersom beskrivningen tydligt säger att kvinnorna gör någonting 

speciellt, samtidigt som de går utanför sina roller.

         Överlag  så  innefattar  avsnittet  om  franska  revolutionen  mycket  elände  när  det 

kommer till kvinnor. I marginalen inkluderas Charlotte Corday, flickan som mördade Marat. 

På samma sida står det, i en bildtext om framför allt jämlikhet för slaven, men det står också 

”[m]en  politiskt  jämlik  blev  inte  slaven,  lika  litet  som  kvinnan.”147 Orättvisorna  mot 

kvinnorna förstärks genom att de placeras i samma mening som slaven, vilket är effektfullt. 

Stycket  om kvinnor avslutas med att  framställa  hur många kvinnor som tillsammans med 

Olympe de Gouges giljotinerades, men även att ”[u]nder revolutionen fick de i alla fall rätt till 

skilsmässa,  och döttrar  fick samma arvsrätt  som söner.”148 Det är  värt  att  kommentera att 

kvinnorna  verkar  ha  sin  egen sammanfattning,  eftersom direkt  efter  detta  stycke  så heter 

rubriken ”Hur ska man sammanfatta revolutionen?” och här nämns inte kvinnorna.  Det är 

tänkvärt  att  kvinnorna beskrivs så tydligt  i sina egna avsnitt,  men de kan helt  enkelt  inte 

existera  i  den  officiella  sammanfattningen.  Universitetslektor  Marika  Andrae  ställer  sig 

frågande till ”[v]arför finns det pojk- och flickböcker? Är pojkar och flickor så olika att de 

behöver var sin typ av berättelse?”149 Om kvinnorna, som här i läroböckerna, får egna avsnitt 

och skilda berättelser så kan man lika gärna ha två olika böcker.

          Texten om industriella revolutionen är åtta sidor lång och även om det inte finns 

några längre stycken om kvinnor så finns de inspränga i texten på några ställen.  150 Ett av 

försöken att infoga kvinnan i texten är i samband med ångmaskinen: ”En enda arbetare kunde 

nu producera 300-600 gånger så mycket som en kvinna vid spinnrocken.”151 För det första så 

förknippas kvinnan med ålderdomlig teknologi, medan mannen kopplas till det mer moderna 

och för det andra så framställs kvinnan som otroligt ineffektiv. Framställningen ska väl belysa 

att det skedde en teknologisk utveckling,  istället  ligger det ett tryck på att  det var just en 

146 Hirdman, 1992, s.10,15.
147 Människan genom tiderna, 1997, s.178
148 Människan genom tiderna, 1997, s.182.
149 Andrae, Marika, ”Vad är könsskillnad? Om motstridiga användningar av begreppet kön och svårigheten att 
formulera socialisationsteorier”. I: Andersson, Gudrun (red.), Bedrägliga begrepp: kön och genus i humanistisk  
forskning, Historiska institutionen, Univ. [distributör], Uppsala, 2000 s.31.
150 Människan genom tiderna, 1997, s.196-203.
151 Människan genom tiderna, 1997, s.198.
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kvinna som satt vid spinnrocken. Här framställs kvinnan tydligt som den ofullständiga enligt 

A-a modellen.152 Kanske också att kvinnan står för det förgångna och mannen för utveckling.

          Det  tas  även  upp  en  del  exempel  på  kvinnor  då  man  talar  om  familjen  och 

yrkesarbetet.  Tillsammans  med  en bild  som föreställer  en borgarfamilj,  med  många barn, 

modern och husbonden i centrum säger bildtexten, ”[f]adern med sin långa kritpipa framstår 

enligt  tidens  sed som familjens  centralgestalt.  Men också husmodern  utstrålar  pondus.”153 

Frågan är på vilka sätt hon utstrålar pondus? Hon är sittande, fadern är stående och har en 

pipa och hon syr. Berge argumenterar för att då texten är övervägande könsneutral, blir bild 

och bildtext desto viktigare, eftersom de antingen kan förstärka konservativa mönster eller 

bryta mot dem.154  Likt i Epos står det om kvinnor och barns behandling på arbetsmarknaden: 

För att familjen skulle klara uppehället måste även hustrun och barnen arbeta. Kvinnor och barn var 
mest eftersökta som arbetskraft, för de var lydigare och lättare att ha och göra med än män. Dessutom 
fick kvinnorna bara hälften och barnen bara ¼ av en vuxen mans lön.155 

I detta stycke jämförs tydligt män och kvinnor och hur de fungerade som arbetskraft, men på 

vilket sätt skulle kvinnor vara lättare att ha och göra med? Det handlar väl snarare om att  

kvinnor är billigare arbetskraft än män, men kanske även också resultatet av århundraden av 

underkuvning. Historikern Gro Hagemann belyser att, för kvinnor, så kopplas arbetslivet och 

familjen ofta ihop. Till skillnad från mannen så förväntas kvinnan ha vissa förpliktelser inom 

familjen, dessa ses som hennes arbete och att familjen på många sätt försörjer kvinnan. I detta  

sammanhang står inte mannen i fokus, trots att hans förpliktelser gentemot familjen bestäms 

av hans kön, det handlar om hans plikt att försörja familjen.156 Här talas det till exempel bara 

om kvinnor och barn i samband med familjen.

Den tidiga industriella miljön hade många negativa sidor. Men forskarna har visat att den också kunde 
ge människor större möjligheter. Särskilt har många unga ogifta kvinnor uppfattat det som en befrielse 
att lämna landsbygden, där alla kontrollerade alla. I staden väntade en friare tillvaro.157 

En sak som kan ses som positivt är att båda dessa stycken är del av en rubrik som behandlar  

både kvinnor och män. Dock hamnar ju kvinnor lite vid sidan om, ofta tillsammans med barn 

och där det finns en framställning av en typiskt kvinnlig verksamhet. Det kan vara svårt att  

152 Hirdman, 2004, s.29.
153 Människan genom tiderna, 1997, s.200,201
154 Berge, Britt-Marie, ”Jämställdhet och kön”, I: Ammert, Niklas (red.), Att spegla världen: läromedelsstudier i  
teori och praktik, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011 s.165.
155 Människan genom tiderna, 1997, s.202
156 Hagemann, Gro, ”Kvinnohistoria – disciplinär återvändsgränd eller fruktbart ämnesområde?” I: Ericsson, 
Christina (red.), Genus i historisk forskning, Studentlitteratur, Lund, 1993 s.50.
157 Människan genom tiderna, 1997, s.202.
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förstå kvinnornas vunna frihet om läsaren har läst stycket om lägre löner precis innan. Snarare 

känns det som att det finns en önskan att lyfta fram en positiv effekt på slutet. Det är underligt 

att ofta när kvinnor skrivs så går det inte direkt att säga något om mannen, utan han står där 

tyst, som en sorts pelare att jämföra kvinnan med. På det sättet blir det tydligt att mannen är  

det allmänna som bör användas för jämförelser och kvinnan är något speciellt. Resonemanget 

stämmer överens med Hirdmans argument om att  mannen får stå som norm och sättet att 

upprätthålla denna norm är att separera kvinnor och män.158   

            Till sist så önskar jag klargöra att kvinnan inte är speciellt representerad i samband 

med  ryska  revolutionen.  Texten  är  mycket  könsneutral  och  överlag  så  är  stycket  om 

revolutionen nästintill obefintligt, texten är på knappt en sida.159 I den text där finns så är det 

ofta hela folket som agerar: ”Vintern 1916/1917 blev mycket svår för det ryska folket. . . [d]et 

hela  började  som  en  spontan  strejk,  som  snart  följdes  av  andra  strejker  och 

demonstrationer.”160 Detta handlar med största sannolikhet om både kvinnor och män.

6.8 Alla tiders historia maxi

Tyvärr  så  finns  inte  kvinnor  nämnda  i  kapitlet  om  amerikanska  revolutionen  på  tre 

sidor.161Avsnittet  om  den  amerikanska  revolutionen  är  mycket  fokuserat  på  själva 

händelseförloppet och det finns få framställningar av individer och grupper. Den enda individ 

som namnges är George Washington och som grupper nämns indianerna och kolonisterna. 

Washington beskrivs inte närmare, utan endast som ”[t]ill överbefälhavare för kolonisternas 

styrkor utsågs godsägaren George Washington från Virginia.”162 Detta är en mycket kortfattad 

beskrivning, som är ganska könsneutral, precis som resten av texten.

          Franska revolutionen finns representerad på åtta sidor.163 Framför allt så diskuteras 

händelseförloppet, men även orsakerna och resultaten av revolutionen. Kvinnorna nämns bara 

ett  fåtal  gånger  och  i  dessa  fall  i  separata  stycken  eller  rutor.  En  ruta  med  rubriken 

”Systerskap” skulle kunna röra ganska mycket och vara mycket omfattande, men det är endast 

ett fåtal rader om Olympe de Gouges:

Feministen Olympe de Gouges . . . skrev 1791 en Deklaration om kvinnornas rättigheter för att påvisa 
att nationalförsamlingen hade glömt bort halva befolkningen när deklarationen om de mänskliga fri- och 

158 Hirdman, 2004, s.59,65.
159 Människan genom tiderna, 1997, s.234-235.
160 Människan genom tiderna, 1997, s.234-235.
161 Alla tiders historia, 1997, s.239-241.
162 Alla tiders historia maxi, 2002, s.240.
163 Alla tiders historia maxi, 2002, s.242-249.
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rättigheterna antogs.  Hon bytte helt enkelt ut ordet  människa  (homme,  som på franska också betyder 
man) mot ordet kvinna.164

Det här tillägget säger egentligen inte så mycket, förutom att Olympe de Gouges ansåg att 

kvinnor blivit försummade. En text med rubriken ”Systerskap” känns väldigt väsentlig och 

skulle kunna beröra allting från kvinnotåget, författare, rättigheter till giljotinen, men istället 

förminskas kvinnorna till en liten ruta. Om innehållet skulle genomgå en förändring så skulle 

det kunna bidra till att fler flickor skulle känna igen sig, eftersom det kan vara svårt att bli 

intresserad av ett ämne där läroböckerna innehållsmässigt inte angår en.165 Kvinnorna är dock 

sällan osynliggjorda då man önskar framställa demonstrationerna i revolutionens startskede:

Tusentals  kvinnor  –  tvätterskor,  bagerskor,  pigor,  torgförsäljerskor  och  andra  – beväpnade  sig  med 
påkar, lansar, högafflar, gevär och tågade iväg. Dagen därpå lyckades en skara kvinnor tränga sig in i  
slottet sedan de dödat vakterna. Plundrande drog de genom de praktfulla salarna. De kungliga hamnade i  
massans våld och tvingades följa med till Paris . . .”166

Det verkar viktigt att påpeka att det bara handlar om kvinnor och hur dessa samlas till en 

aggressiv massa. Det radas tydligt upp hur många olika sorters kvinnor det handlade om och 

vidare fyra olika typer av vapen som de använde sig av. Ljungh framför att ”[d]et finns en 

tydlig tendens att skildra kvinnor som en homogen grupp” och en av anledningarna är att 

fokus ligger på en särskild grupp.167 Här handlar det framför allt om en särställd händelse, 

även om det handlar om olika kvinnor. Det handlade framför allt om brödpriser, men under en 

bild föreställande arga kvinnor med spjut så står det att ”[d]e som hårdast kände av detta var  

kvinnorna.  Kvinnotåget  till  Versailles  den 5-6 oktober 1789 är den mest  kända händelsen 

under franska revolutionen då kvinnorna spelade den främsta rollen.”168 Det är oförståeligt 

varför det framställs som att kvinnor är de enda som känner av förändringen i brödpriser. Här 

separeras tydligt kvinnor och män, eftersom ”kvinnotåget” är en historia om endast kvinnor, 

men Scott  förkastar  detta  och ”menar  att  man genom att  studera  kvinnor  för  sig  bevarar 

fiktionen ett en sfär, ett köns erfarenhet, har föga eller inget med den andra att göra.”169 Häri 

ligger faran i att särställa kvinnor i egna kapitel, det framställs som att mannen och kvinnan 

inte behöver varandra inom historien.

164 Alla tiders historia maxi, 2002, s.245.
165 Långström, 1997. s.216.
166 Alla tiders historia maxi, 2002, s.246.
167 Ljungh, 1999, s.198.
168 Alla tiders historia maxi, 2002, s.246.
169 Scott, Joan Wallach, ”Genus – en användbar kategori i historisk analys”. I: Carlsson Wetterberg, Christina & 
Jansdotter, Anna (red.), Genushistoria: en historiografisk exposé, Studentlitteratur, Lund, 2004 s.85.
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Om  industriella  revolutionen  står  det  skrivet  sju  sidor,  samt  fem  sidor  under  rubriken 

”Kvinnor  och  män  i  industrisamhället”  och  ytterligare  13  sidor  som  handlar  om 

industrialiseringen i  Norden.170 Det  finns  ett  par  intressanta saker  att  lyfta  fram angående 

kapitlet ”Kvinnor och män i industrisamhället”, till exempel att trots att det ska handla om 

både kvinnor och män så har de olika delar i kapitlet. Under rubriken ”Arbetarnas fackliga 

och politiska kamp”171 så finns det inga kvinnor representerade i huvudtexten, utan de finns 

under sin egen rubrik ”Den kvinnliga rösträtten”172.  I en bildtext står det att ”[i]ndustrijobbet 

gjorde att många hade en fruktansvärt dålig och farlig arbetsmiljö. Den här kvinnan och unge 

pojken arbetade i en textilfabrik i Lancashire kring sekelskiftet 1900.”173 På bilden dominerar 

kvinnan, men den lilla pojken syns knappt, istället syns en äldre man i bild, men han nämns 

inte. Detta är ytterligare ett exempel på eländeshistoria, och även om männen hade det lika 

illa, så framställs det ofta som att kvinnor och även barn hade det sämre ställt. Ibland verkar 

det  dock bero på  vilken  händelse  som beskrivs,  för  när  man  går  vidare  till  rubriken om 

kvinnlig rösträtt så är eländet ej dominerande:

Vid sekelskiftet  1900 blev frågan  om kvinnornas rösträtt  mer aktuell  och både socialistiska och 
borgerliga kvinnoorganisationer kämpade för kvinnornas rösträtt, samtidigt som allt fler män insåg 
att man inte längre kunde negligera kvinnornas politiska krav. De brittiska kvinnornas insatser under 
första världskriget bidrog till att kvinnorna äntligen fick rösträtt 1928.174

Dessutom så visar bilden under en arg kvinna vevandes med en stor röd flagga och det finns 

inga spår av några eländiga beskrivningar.  Trots det så är ger citatet  endast en deskriptiv 

beskrivning och ämnar inte förklara varför inte kvinnan fick rösträtt, bara att hon inte fick det 

förrän då. Här går man inte bortom att beskriva hur det gick till,  medan Hirdmans  varför 

skulle ämnat förklara mer hur det blev så.175

Kvinnor är mer representerade i texten om industrialiseringen, men framför allt  i 

samband med egna kapitel. Det finns dock inga kvinnor namngivna i det här kapitlet, medan 

det finns en rubrik vid namn ”Svenska snillen och snilleindustrier”176 som radar upp åtta män 

och deras olika bragder. På samma sida finns det däremot en bild av en kvinna i folkdräkt som 

använder den nya mjölkseparatorn och vid sidan av henne står en lite flicka och matar en 

kattunge. Historikern Maria Sjöberg påpekar att när historiker tar upp arbetarrörelsen så skrivs 

170 Alla tiders historia maxi, 2002, s.228-234,317-321,355-7,360-9.
171 Alla tiders historia maxi, 2002, s.318.
172 Alla tiders historia maxi, 2002, s.319.
173 Alla tiders historia maxi, 2002, s.318.
174 Alla tiders historia maxi, 2002, s.319.
175 Hirdman, 1992, s.20.
176 Alla tiders historia maxi, 2002, s.360.
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det mest om arbetande män, även om kvinnor också arbetade och deltog. Sjöberg frågar sig 

också om dessa historiker skildrar sin egen tids uppfattning eller 1800-talets.177  Det är endast 

männen som framställs som ”snillen”, medan kvinnan i folkdräkt inte kan uppfinna själv, utan 

får nöjet att använda maskinen. I paragrafen nedanför så arbetar både kvinnan och mannen, 

men arbetena framställs olika viktiga.

                 Under rubriken ”Kvinnorna i hemmet och arbetslivet” så tar kapitlet igen en del av 

sina förlorade kvinnor, även om i vissa fall kvinnors arbeten framställs som ironiskt oviktiga: 

”Tack  vare  hembiträdet  kunde  familjen  stoltsera  med  nyputsat  silver,  välskurade  golv, 

nyputsade innanfönster och sinnrikt vikta servetter.”178 medan förarna till tröskverken beskrivs 

annorlunda: ”Det krävdes stor skicklighet att köra tröskverket och den farliga lokomobilen 

och därför anställdes ofta särskilda maskinister. Tröskverken fotograferades ofta, vilket tyder 

på att människorna var stolta över den nya tekniken.”179 Inte bara har män och kvinnor olika 

arbeten,  utan  de  framställs  på  olika  sätt  inom arbetslivet.  I  dessa två  citat  så  separeraras 

kvinnor och män i texten, men Berggren argumenterar för att det finns problem, både med 

”likhets- och särartslösningen”. Hävdas könens likheter så står mannen ofta som norm, men 

”[n]ackdelen  med  att  hävda  särartslösningen:  ”olika  men  lika  mycket  värda”,  är  att  det 

empiriskt inte förhåller sig så.”180 Det blir många beskrivningar över hur kvinnans position 

försämrades  under  industrialiseringen,  att  hon fick  lägre  lön,  lägre  status  och att  männen 

roffade åt sig alla platser vid maskinerna. Kvinnorna tilldelades enkla och ensidiga arbeten, 

till exempel tar de upp mejerskeyrket och hur det gått från att vara ett kvinnligt yrke till ett 

manligt,  då  det  mekaniserades.181 Dock  stämmer  sättet  som  kvinnor  infogats,  i  separata 

avsnitt, med Hirdmans och vilket är ett sätt att komplettera historien med kvinnor.182 

I kapitlet om ryska revolutionen inkluderas kvinnor endast en gång, trots att det står 

sex sidor om revolutionen.183 I en separat ruta kan man läsa om mysteriet kring tsarfamiljens 

död:

Möjligen  brändes  två  av  kropparna  och  lades  i  en  annan  grav,  eller  också  var  det  så  att  två 
familjemedlemmar lyckades undkomma massakern. Särskilt har tsardottern Anastasias öde diskuterats 
och flera kvinnor har senare gjort anspråk på att vara den överlevande Anastasia.184

177 Sjöberg, Maria, Kritiska tankar om historia, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012. s.12.
178 Alla tiders historia maxi, 2002, s.366.
179 Alla tiders historia maxi, 2002, s.364.
180 Berggren, Anne Marie, ”Om den historiska motsättningen inom kvinnorörelsen.” I: Sjöstedt, Lise (red.), 
Kvinnornas historia: den osynliga historien, Forskningsrådsnämnden (FRN), Stockholm, 1993. s.120.
181 Alla tiders historia maxi, 2002, s.367.
182 Hirdman, 1992, s.11.
183 Alla tiders historia maxi, 2002, s.349-354.
184 Alla tiders historia maxi, 2002,  s.353.
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Det är underligt att tsarfamiljen har fått så pass lite uppmärksamhet i historieläroböckerna, 

speciellt  efter  de  diskussioner  som  förts  kring  tsarfamiljens  öde  och  speciellt  mysteriet 

Anastasia, som även filmatiserats.  Dock så blir kvinnorna en sidoparantes och får en egen 

separat historia även här. På många sätt blir historien mindre problematiserad om kvinnor 

undviks eller förvisas till ett eget kapitel. Fox-Genovese diskuterar att kvinnohistoria snarare 

öppnar till nya perspektiv och tvetydigheter, men det handlar inte om att ersätta män med 

kvinnor.185 är försvinner all problematik, både eftersom tsarfamiljen diskuteras separat och för 

att allting är förhållandevis neutralt. 

6.9  Samband historia

Denna historielärobok skiljer sig en aning från de andra, eftersom den har mycket fler bilder 

och diagram och har färre rader text på sidorna. I förordet beskrivs bokens olika aspekter, 

vilka är att författarna önskar visa på en historia sedd med läsarens ögon, den vill framföra 

betydelsen  av  källkritik  och  även  utveckla  tankarna  kring  viktiga  historiska  samband.186 

Boken  är  också  originell  genom  sitt  inledande  kapitel  kring  bland  annat  källkritik, 

vetenskapen historia och historiebruk. Själv anser jag att det är en mycket god idé att ha ett 

sådant  inledande  kapitel,  eftersom  det  riktar  uppmärksamheten  på  nya  perspektiv. 

Genusperspektivet  tas bland annat upp som en viktig historiesyn och det ”problematiserar 

fenomenet kvinna- man till rollerna kvinnligt- manligt i samhället.”187 

I Samband historia finns det sju sidor om den amerikanska revolutionen och dessa är 

mycket kvinnofattiga. 188  Det står snarare mycket om vilka olika händelser som ledde fram till 

revolutionen  och  dessa  beskrivs  könsneutralt  och  det  finns  tendenser  till  att  endast  låta 

länderna  agera:  ”Storbritannien  ville  att  kolonierna  skulle  bära  sin  del  av  bördan  för 

sjuårskriget, administrationen och försvaret.”189 Det är dock ganska många män som beskrivs 

och namnges  i  samband med revolutionen,  13 män nämns vid namn och en kvinna.  Den 

kvinna  som nämns  är  inte  med  i  huvudtexten,  utan  presenteras  i  samband  med  de  olika 

uppfattningar om vilka som var orsakerna till revolutionen.190 Dock är det inte meningen att 

185 Fox-Geneovese, Elisabeth, ”Den borgerliga konstruktionen av det sociala könet”. I: Ericsson, Christina (red.), 
Genus i historisk forskning, Studentlitteratur, Lund, 1993 s.34.
186 Samband historia, 2009, s.6.
187 Samband historia, 2009, s.27.
188 Samband historia 2009, s.229-235.
189 Samband historia, 2009, s.231
190 Samband historia, 2009, s.235.

41



manliga  aktörer  ska  ersättas  med  kvinnliga,  enligt  Hagemann  så  kan  detta  ”på  sin  höjd 

komplettera den historiska förståelsen, inte ligga till grund för en nytolkning av historien.”191 

Det  hade  ju  ärligt  talat  inte  resulterat  i  mycket  en  mängd  manliga  namn  byttes  ut  mot 

kvinnliga.  Kvinnorna  framställs  i  samband  med  rösträtten  och  att  ”[p]å  många  håll  fick 

männen rösträtt till dessa församlingar, men det gällde ytterst sällan för kvinnorna och aldrig 

för slavarna.”192 Det handlar bara om en snabb jämförelse mellan vad kvinnor har, jämfört 

med männen.

Det  så  ofta  representerade  kvinnotåget  återkommer  även  i  Samband  historia,  i 

samband med de elva sidor om franska revolutionen193:

En växande samling, mest kvinnor som var torgförsäljerskor, sömmerskor och tjänstefolk, men också 
en del finare damer samlades för att marschera till Versailles. De var beväpnade med gevär, sablar,  
påkar och högafflar . . . [e]fter flera våldsamheter nästa dag rådde kungens rådgivare kungen att följa 
med  tillbaka  till  Paris.  Kvinnotågets  protester  mot  höga  priser  på  bröd  hade  försvagat  kungens 
ställning.194 

Även  om  det  medges  att  det  inte  bara  var  kvinnor  så  ligger  fokus  i  texten  tydligt  på 

kvinnornas aktioner. Kvinnorna förvandlas till en anonym massa där inga namn nämns och 

texten  känns  idylliserande  eftersom  den  våldsamma  kvinnan  framställs  som  någon  som 

verkligen förändrade ställningen i revolutionen vid just denna händelse. Revolutionen blev en 

enande faktor för hela kvinnofolket och de får en enskild kvinnlig händelse under franska 

revolutionen.  Även  om inte  kvinnan  har  ett  eget  kapitel,  så  finns  det  en  önskan  om att 

framställa en händelse som enbart kvinnlig, vilket är ett exempel på Hirdmans teori om att 

kvinnor och män  hålls isär, genom att tydliggöra att någonting specifikt tillhör en man eller 

en kvinna.195

Nästa rubrik som antyder en kvinna heter ”Axel von Fersen och Marie Antoinette” 

och den ämnar väl handla om deras förhållande, men den berör mestadels von Fersen själv: 

Axel von Fersen levde ett äventyrligt liv. Han satsade på den militära banan och gick år 1778 i fransk  
tjänst där han blev överste för ett franskt regemente. Han var en välkommen gäst vid det franska hovet 
och drottning Marie Antoinette verkade så förtjust i svensken att rykten gick att han var drottningens  
älskare.  Von  Fersen  lämnade  Frankrike  för  att  delta  på  amerikansk  sida  i  det  Nordamerikanska 

191 Hagemann, Gro, ”Kvinnohistoria – disciplinär återvändsgränd eller fruktbart ämnesområde?” I: Ericsson, 
Christina (red.), Genus i historisk forskning, Studentlitteratur, Lund, 1993 s.38.
192 Samband historia, 2009, s.229.
193 Samband historia, 2009, s.236-246.
194 Samband historia, 2009, s. 242.
195 Hirdman, 2004, s.66.
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frihetskriget, där han utmärkte sig . . . men mötte ett tragiskt slut. Han slogs ihjäl på gatan av en pöbelhop 
i Stockholm.196      

Den  här  textdelen  handlar  inte  om  Marie  Antoinette,  men  rubriken  skapar  dessa 

förväntningar.  Istället  handlar  det  om  von  Fersens  personliga  bragder  och  drottningen 

framställs endast som en av dessa. Drottningen finns inte med som person, utan hon endast 

förstärker von Fersens personliga prestationer och han framställs som den typiska hjälten som 

går ett tragiskt öde till  mötes. Berge framför kritiskt att historieläroböcker tenderar att dra 

samband mellan våld, död och krig med manliga insatser. Det handlar sällan om olyckliga 

män som lider av hemlängtan.197 Detta stämmer väl in på ovanstående beskrivning av von 

Fersen. Den sista gången som kvinnorna tas upp i samband med franska revolutionen handlar 

det om hennes rättigheter under revolutionen där ”[k]vinnorna som hade kunnat delta i det 

politiska livet genom medlemskap i någon av de politiska klubbarna utestängdes helt från 

politiken 1793. De skäl som angavs var att kvinnor inte passade som politiskt aktiva”, men det 

tas även upp att det kan ha berott på att kvinnoklubbarna gav stöd åt de radikala.198 Trots att 

det nämns här att kvinnorna inte utestängdes på grund av sitt kön, så visar framställningen att 

revolutionens nedtrappning inte resulterade i några fördelar för kvinnor. Tornbjer poängterar 

att den tidiga kvinnoforskningen såg det som sitt kall att göra kvinnor synliga och på det sättet 

blev  historia  identitetsskapande,  just  därför  är  det  viktigt  att  belysa  att  kvinnor  haft  det 

eländigt under vissa perioder men klarat sig bra under andra.199 Dock så befinner vi oss inte i 

ett stadium av tidig kvinnoforskning, så vi borde inte endast önska synliggöra utan snarare 

diskutera. Här går det att märka av en viss eftersläpning i läroböcker, om den ställes i relation 

till kvinno- och genusforskning.         

Avsnittet om den industriella revolutionen är 16 sidor och sedan tillkommer det även 

11 sidor under rubriken ”Den andra industriella revolutionen”.200 Män och kvinnor tas dock 

upp i  relation till  varandra när det skrivs om spinneri:  ”De importerade råbomull  som de 

fördelade  till  spinnerskorna,  kvinnor  som  spann  trådar  av  råbomullen  i  sina  hem  på 

landsbygden. När de spunnit en viss mängd tråd levererades den till vävarna, män som vävde 

196 Samband historia, 2009, s.243
197 Berge, Britt-Marie, ”Jämställdhet och kön”, I: Ammert, Niklas (red.), Att spegla världen: läromedelsstudier i  
teori och praktik, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011 s.169.
198 Samband historia, 2009, s.245-246.
199 Tornbjer, Charlotte, ”Kristina och kanonen – Ett genusperspektiv på några historiedidaktiska frågor”. I: 
Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.), Historien är nu: en introduktion till historiedidaktiken, 2., 
[uppdaterade och bearbetade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012  s.237.
200 Samband historia, 2009, s.322-332.
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tyger av tråden för hand i sina hem.”201 Här görs en distinkt skillnad på kvinnligt och manligt 

och de har olika uppgifter vilket talar för A-B modellen.202 

              Trots det så lyfter Samband historia fram att två av industrialiseringens följder är att 

det utvecklades en ny kvinnosyn och perspektiven kring äktenskapet förändrades. Tankarna 

kring  den  nya  kvinnosynen  tas  upp  i  ett  enskilt  kapitel.  Det  diskuteras  hur  kvinnan  och 

mannen innan kunde arbeta tillsammans, fast med olika uppgifter och eftersom kvinnan och 

mannen hade olika kompetensområden så blev de beroende av varandra. De framför till och 

med  att  ”han  var  mer  beroende  av  henne  än  tvärtom,  eftersom  en  kvinna  kunde  sköta 

”mansjobb” vid behov.”203 Dock visar ett av Ljunghs resultat att mödrar och hustrur endast 

nämns kort och exkluderas ur själva handlingen.204 Detta stämmer inte in på beskrivningen av 

hustrun i det här avsnittet,  där hon framställs som lika eller mer betydelsefull.  I  Samband 

historia  förstärks  A-B modellen  starkt  i  samband med den nya  synen på kvinnan och de 

framför till  och med att ”[d]etta ledde bland annat till  förslag om att brittiska butlers inte 

skulle  få  rösträtt,  eftersom de  hade  kvinnliga  arbeten.”205 Framställningen  förespråkar  en 

väldigt eländig utgång för kvinnorna. Berggren framför att det finns en historisk debatt där 

fokus ligger på en viss motsättning mellan forskning om kvinnans elände och forskning om 

hennes värdighet. Detta innebär att antingen så understryks kvinnans eländiga förhållanden 

eller hennes starka bedrifter.206 Det övre citatet skildrar endast hur kvinnan hade få rättigheter, 

medan citatet här nedan är endast fokuserat på hennes positiva bedrifter. Dock gör läroboken 

ett försök att förklara dessa genusregler i en ruta under, vilket är en skillnad gentemot de 

andra böckerna  som inte  ämnar  förklara  varför  det  tedde  sig som det  gjorde.  Genom att 

förklara att det berodde på fördomar och genusregler att kvinnor mjölkade och män inte, så 

ger de ungdomarna en inblick till A-B modellen och de förklarar att de levde med helt andra 

perspektiv.  Varför, är enligt Hirdman en utveckling av och och hur, eftersom varför önskar 

förklara hur det kommer sig att saker ter sig som de gör.207 

Det verkar för övrigt ovanligt i historieläroböcker att göra olika framställningar av 

kvinnan i samband med ryska revolutionen, även om avsnittet är knappt tre sidor.208  Här tas 

201 Samband historia, 2009, s.257.
202 Hirdman, 2004, s.36.
203 Samband historia, 2009, s.327-328.
204 Ljungh, 1999, s.66.
205 Samband historia, 2009, s.328.
206 Berggren, Anne Marie, ”Förord”. I: Sjöstedt, Lise (red.), Kvinnornas historia: den osynliga historien, 
Forskningsrådsnämnden (FRN), Stockholm, 1993. s.4.
207 Hirdman, 1992, s.20.
208 Samband historia, 2009, s.385-387.
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återigen kvinnan endast upp då revolutionens gnista tändes: ”På kvinnodagen den 23 februari 

(8 mars i vår kalender) hade kvinnorna vid några fabriker fått nog . . . [d]e krävde bröd! Till 

dem slöt sig manliga arbetare och senare även studenter och många från medelklassen.”209 

Kvinnorna ses här som kraften som startade hela upproret och det beskrivs tydligt att efter att 

kvinnorna hade börjat demonstrera så anslöt sig även männen. Detta är andra gången som 

kvinnan  i  historieläroböckerna  tas  upp  i  just  detta  sammanhang  i  avsnittet  om  ryska 

revolutionen, men sedan finns hon inte med i resten av texten. Eftersom kvinnan inkluderats 

en gång så behöver hon inte göra det senare och det resulterar i att hon presenteras i samband 

med  en  kvinnodominerad  händelse.  Enligt  Fox-Genovese  så  tenderar  kvinnohistoria  att 

resultera i teorier och tankar kring på vilka olika sätt kvinnors liv skiljer sig från männen. Ofta 

så  betonas  kvinnans  livscykel  och  det  blir  ofta  så  ”att  uppfinnandet  av  tillförlitliga 

preventivmedel har påverkat kvinnornas liv på ett mera avgörande sätt än de flesta politiska 

revolutioner.”210  Här kopplas kvinnan tydligare än mannen till familjen, eftersom kvinnor är 

mer desperata att få tag i bröd till familjen. Det blir mer tryck på händelser som endast rör 

kvinnan och mannen endast måttligt. 

7. Sammanfattning och slutsatser

Att det finns mycket färre kvinnor än män framställda i historieläroböckerna är ett faktum för 

såväl  de  äldre  böckerna  som de  nyare,  även  om mängden  kvinnor  är  högre  i  de  nyare 

böckerna än i  de äldre.  Resultatet  stämmer väl överens med Ohlanders undersökning där 

”[h]uvudresultatet  är  att  kvinnor  ägnas  minimal  uppmärksamhet  och  utrymme  i 

läroböckerna.”211 Det problematiska är inte bara att kvinnorna är få till antalet, utan även att 

de framställs på ett ganska enkelspårigt och onyanserat sätt i både de äldre och de nyare  

böckerna. Det finns överlag fler enskilda kapitel om kvinnor i de nyare böckerna än i de 

äldre, där är det vanligare att kvinnorna finns utspridda i ett fåtal meningar i huvudtexten. 

Berge framför att det är vanligt att kvinnor förvisas till ”isolerade öar”, men att dessa känns 

inkastade och de följs inte upp efter att de nämnts en gång.212 Detta stämmer väl in på de 

undersökta  läroböckerna,  vilket  resulterar  i  att  det  blir  ett  antal  sammansvetsade 
209 Samband historia, 2009, s.385.
210 Fox-Geneovese, Elisabeth, ”Den borgerliga konstruktionen av det sociala könet”. I: Ericsson, Christina (red.), 
Genus i historisk forskning, Studentlitteratur, Lund, 1993 s.18.
211 Ohlander, Ann-Sofie ”Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia” En granskning på uppdrag av 
Delegationen för jämställdhet i skolan. Rapport I från Delegationen för jämställdhet i skolan Stockholm 2010. 
s.7. 
212 Berge, Britt-Marie, ”Jämställdhet och kön.” I: Ammert, Niklas (red.), Att spegla världen: läromedelsstudier i  
teori och praktik, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011. s.165.
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beskrivningar av kvinnor som sedan inte följs upp. Det skrivs om kvinnor några paragrafer 

och sedan släpper man dem ett tag, för att ta upp dem igen vid ett senare tillfälle. 

             Det är intressant att i de äldre böckerna så nämns bara ett fåtal kvinnor vid namn 

efter framställningen av drottning Victoria, det finns alltså få namngivna 1900-tals kvinnor. I 

de nyare böckerna vet jag inte hur det ser ut, eftersom jag endast studerat enskilda kapitel.  

När man talar om namngivna kvinnor, så har de äldre böckerna fokuserat mycket mer på 

regenter, med undantaget Jeanne d'Arc, medan de nyare böckerna har inkluderat kvinnor från 

andra klasser också. Mary Wollstonecraft och Olympe de Gouges finns inte nämnda i någon 

av  de  äldre  böckerna.  Dessutom så  är  kvinnor  mer  dominerande  i  bildtexter  i  de  äldre 

böckerna än i de nya, i  Två sekler  så finns kvinnor näst intill uteslutande i bildtexter. I de 

äldre böckerna så försvinner de kvinnliga aktörerna i samband med början på kvinnornas 

verkliga kamp för att få rättigheter, Berge tillägger att det framställs få positiva bilder av 

kvinnor i läroböcker och kvinnornas ansträngning för att nå rättvisa förblir osynligt.213 

            Man  skulle  också  kunna  säga  att  de  äldre  böckerna  framställer  kvinnor  i  mer 

”kvinnligt stereotypa” situationer än de nyare böckerna gör. I de äldre böckerna får kvinnor 

mycket uppmärksamhet i samband med barn, mode och dans medan hon i de nyare böckerna 

hamnar i andra situationer. Kvinnan beskrivs till exempel i samband med kvinnotåget, där 

hon framställs som aggressiv. När det kommer till eländiga och idylliska beskrivningar så 

finns  de  välrepresenterade  i  både  de  nya  och  de  äldre  böckerna.  Till  exempel 

framställningarna  av Elizabeth  I  i  de äldre böckerna  och beskrivningen av Washington i 

Epos.  Det  finns  ett  övergripande  mönster  som säger  att  man  måste  beskriva  kvinnor  på 

liknade sätt konstant, till exempel argumenterar Tornbjer att ”[k]ritik har . . .riktats mot att  

kvinnor i allt för hög grad ha setts som en homogen grupp.”214

             Dock känner man av upprepningarna av samma händelser mycket mer i de nyare  

böckerna, kanske just för att det står mycket mer. Kvinnotåget beskrivs detaljrikt, som en 

typiskt  kvinnlig  händelse,  i  alla  de  nya  läroböckerna.  Överlag  så  framställs  kvinnorna,  i 

samband med tåget, på liknande sätt: som enade, aggressiva och gapande efter bröd. Det är 

väldigt  enformigt  och onyanserat.  Spinneri  och  ”the  Spinning Jenny”  finns  också tydligt 

uttalade i de nyare böckerna. Just i samband med beskrivningar av industriella revolutionen 

och kvinnornas arbete så blir resultatet ofta eländeshistoria. Ljung belyser att ”[d]et finns en 

tydlig  tendens  att  skildra  kvinnor  som  en  homogen  grupp  .  .  .  [e]n  orsak  till 
213 Berge, Britt-Marie, ”Jämställdhet och kön.” I: Ammert, Niklas (red.), Att spegla världen: läromedelsstudier i  
teori och praktik, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011. s.170.
214 Tornbjer, Charlotte, ”Kristina och kanonen – ett genusperspektiv på några historiedidaktiska frågor.” I: 
Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.), Historien är nu: en introduktion till historiedidaktiken, 
Studentlitteratur, Lund, 2012. s.241.
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homogeniseringen av kvinnor är att många av författarna fokuserar en viss socialgrupp.”215 

Ett tydligt exempel är från Två sekler där sömmerskorna behandlas som en egen grupp som 

alla har det lika eländigt. Vidare är det tråkigt att det står så lite om kvinnor i samband med 

ryska  –  och  amerikanska  revolutionen  i  de  nyare  böckerna,  i  kapitlet  om  amerikanska 

revolutionen konstateras  det mest  att  kvinnan inte hade några rättigheter och under ryska 

revolutionen så ställda hon återigen upp i en ”brödrelaterad” demonstration. 

           Hirdmans  modeller  finns  i  hög  grad  representerade  i  alla  de  undersökta 

historieläroböckerna. A- icke A finns inte med synligt i analysen, eftersom det handlar om att 

kvinnor osynliggörs, och det är svårt att diskutera hur kvinnan framställts om hon inte finns 

tillgänglig. A-B och A-a modellen syns tydligt i alla läroböckerna. Framför allt i de äldre 

böckerna är A-a modellen vanlig när män och kvinnor jämförs. Ofta hävdas det ena könets 

egenskaper mot den andras,  och hon framställs  ibland som starkare eller  mer kapabel än 

honom. Men i till  exempel en beskrivning av Elizabeth I så framställs hon som försiktig, 

medan de engelska sjöfararna är mycket  påstridiga.  Kvinnor och män jämförs ofta på en 

skala.  A-B modellen  blir  tydlig  när  man  tydligt  klargör  att  mannen  gör  något  som inte 

kvinnan gör, eller har något som kvinnan inte har. Tornbjer kritiserar denna separation och 

skriver att om man särskiljer kvinnor och män som man gör i text så ”upprätthålls nämligen 

den rådande dikotomin.”216

              Då man talar om Hirdmans och, hur och varför så finns de två första framställda i 

hög grad, medan den tredje förblir ganska osynlig. Det är vanligt att kvinnor får egna kapitel,  

i större grad i de nyare böckerna än i de äldre. Kvinnans roll i huvudtexten är desto mindre 

och då handlar det ofta bara om ett par ganska deskriptiva meningar.  Hur finns med i alla 

läroböckerna, även om beskrivningarna så klart är längre i de nyare böckerna. Det finns gott 

om beskrivningar av kvinnor som idyller och elände. Dock saknas i hög grad varför, förutom 

i några exempel ur Samband historia, vilket är utvecklingen av och och hur. Scott förklarar 

att när det görs försök till att bilda genusteorier och skriva kring genus så handlar det om två 

kategorier:  ”Den första kategorin är väsentligen deskriptiv,  det vill  säga den hänvisar till 

existensen av fenomen eller realiteter utan att tolka . . . [d]en andra är kausal: . . . den . . . 

söker förstå hur och varför de tar sig det uttryck de tar.”217  Det är viktigt att beskriva hur 

215 Ljungh, 1999, s.198.
216 Tornbjer, Charlotte, ”Kristina och kanonen – ett genusperspektiv på några historiedidaktiska frågor.” I: 
Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.), Historien är nu: en introduktion till historiedidaktiken, 
Studentlitteratur, Lund, 2012. s.241.
217 Scott, Joan Wallach, ”Genus – en användbar kategori i historisk analys.” I: Carlsson Wetterberg, Christina & 
Jansdotter, Anna (red.), Genushistoria: en historiografisk exposé, Studentlitteratur, Lund, 2004 s.84.
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skeenden såg ut, men desto mer att förklara varför det blir så. Skillnaden mellan att beskriva 

och förklara är enorm och den senare desto viktigare för elevernas utveckling.  

              Jag märkte när jag läste min egen uppsats att den kändes lite enformig. På det viset  

skulle denna uppsats kunna ses som en kritik mot historieläroboksskrivningen, att det låter 

ungefär likadant,  speciellt  i de nyare läroböckerna.  Någonting som diskuterats är om inte 

framställningarna skildrar verkligheten, och vad finns det då att klaga på? Det finns ett glapp 

mellan den höga kvalitén i arbeten skrivna i kvinnohistoria och ”dess fortsatta marginella 

ställning  inom  historievetenskapen  som  helhet.”  enligt  Scott,  som  till  exempel  tar  upp 

läroboken som ett exempel. Den allmänna historien fastnar i deskriptiva beskrivningar utan 

att introducera vetenskapliga angreppssätt, vilket inte frambringar några framsteg.218   Även 

om verkligheten var eländig för många kvinnor, så finns det många fler verkligheter att lyfta 

fram  och  många  fler  sätt  att  framställa  en  händelse  på.  Jag  ber  om  fler  kvinnor  i 

läroböckerna, men framför allt framställningen av en mer nyanserad värld.        

7.1 Till framtida forskning

Det är viktigt att framföra att det absolut behövs mer forskning på det här området. För det 

första så hade jag önskat att männen hade fått mer uppmärksamhet i denna uppsats, så det  

hade kunnat dras fler paralleller, men det fanns varken tid eller rum. Detta får bli en uppgift 

för andra uppsatsskrivare eller forskare.  Dessutom hade det varit intressant att ha mer fokus 

på mottagandet hos elever och lärare. Hur ser eleverna själva på framställningen av män och 

kvinnor i sina läroböcker? Hur anpassar sig lärare om de märker av brister i framställningen i 

läroböckerna? Vidare så finns det definitivt en övervikt av heteronormativa perspektiv, vilket 

också hade behövt undersökas. Det dras heller inte många paralleller till barns historia, vilket 

är underligt eftersom målgruppen är ungdomar.       

218 Scott, Joan Wallach, ”Genus – en användbar kategori i historisk analys.” I: Carlsson Wetterberg, Christina & 
Jansdotter, Anna (red.), Genushistoria: en historiografisk exposé, Studentlitteratur, Lund, 2004 s.83.
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