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Inledning 

Det är denna av män bestämda historia […] som gör att det så lätt uppfattas som 

om kvinnohistoria handlar om att bidra med en liten del (ett litet ”tillägg”, ett litet 

”och”) till en redan bestämd och färdig helhet. ”Historien” ligger ju där, viktig och 

färdigskriven i de stora dragen, indelad i epoker som kan sönderstyckas i årtal och 

händelser. Det är dessa drag, epoker, årtal och händelser som ingår i allas 

medvetenhet om vad historia är.1 

Skolans jämställdhetsuppdrag och gymnasieskolans historieämne 
Den svenska skolan har många olika uppdrag och ett av dem är jämställdhetsuppdraget. 

Läroplanen för gymnasieskolan beskriver skolans värdegrund och grundläggande uppgifter, 

däribland värden som utbildningen ska gestalta och förmedla. Ett av dessa värden är 

jämställdhet mellan kvinnor och män.2 Skollagens 1 kap. 5, 8 §§ visar också att utbildningen 

ska utformas efter de grundläggande värdena, bland annat jämställdhet, och att utbildningen 

ska främja lika rättigheter och skyldigheter oavsett kön.3 Enligt regeringen handlar jämställdhet 

här ”om jämlikhet mellan kvinnor och män som ska ha samma möjlighet att forma samhället 

och sina egna liv”4. Jämställdhet i skolan handlar alltså om att skapa utrymme för varje elev, 

oavsett kön, att få möjlighet att utveckla hela sin potential.5 Värdepedagogik är en term som 

förklarar hur bland annat dessa värden förmedlas i den pedagogiska praktiken. Genom lärares 

värdepedagogik så lär sig elever normer, moraliska och politiska värden om förställningar om 

människan och samhället.6 Värdepåverkan i skolan sker därför ständigt, eftersom 

värdepedagogik är inbäddat i skolans verksamhet och i läraryrket.  Lärare gestaltar och 

förmedlar värden och normer till eleverna genom de sätt som lärare organiserar sina lektioner, 

väljer ut lärostoff och hur detta presenteras. Framförallt förmedlas värden om könsnormer och 

föreställningen om kön vid val och presentation av läromedel i undervisningen.7 

Historieämnet i gymnasieskolan syftar till att ge elever möjlighet att utveckla en rad olika 

färdigheter. Genom undervisningen i historia ska elever ges förutsättning till att utveckla en 

förmåga att använda historia som en slags referensram för att förstå nutiden men också 

                                                           
1 Yvonne Hirdman, Kvinnohistoria, Stockholm: Utbildningsradion, 1992, s. 13. 
2 Skolverket, Läroplan för gymnasieskolan, Stockholm: Skolverket, 2018. 
3 SFS 2010:800, Skollag, Stockholm: Utbildningsdepartementet. 
4 Regeringskansliet, Jämställdhet, https://www.regeringen.se/regeringens-politik/jamstalldhet/, hämtad 30/8 

2018. 
5 Bettina Berg, Genuspraktika för lärare, Stockholm: Lärarförbundet, 2000, s. 7. 
6 Robert Thornberg, Det sociala livet i skolan: socialpsykologi för lärare, Stockholm: Liber, 2013, s. 84. 
7 Ibid, s. 86 f. 
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framtiden samt att få en förståelse för hur historia används, nu och då, både för att påverka 

samhällsförändringar och för att skapa olika identiteter.8 Förmågan att använda en historisk 

referensram för att förstå nutiden, som ämnesplanen för historia beskriver att undervisningen 

syftar till att utveckla, är något som kallas historiemedvetande. Historikern Niklas Ammert 

menar att när en individ uppfattar och förstår ett samband mellan tolkningen av det förflutna, 

förståelsen av det närvarande och har ett perspektiv på framtiden så har denne individ ett 

historiemedvetande. Relationen mellan nuet och dået ger människor en mening i tillvaron samt 

en identitetsskapande trygghet som bidrar till att forma oss som människor, liksom vårt sätt att 

förhålla oss till världen och till framtiden.9 Således har historieundervisningen en stor påverkar 

på elevers sätt att förhålla sig till sig själva som individer och till samhället.  

Eftersom historieundervisningen bidrar till att skapa mening i tillvaron men också till att forma 

elever till individer och deras förhållningssätt till samhället är skolans jämställdhetsuppdrag 

högst aktuellt inom historieundervisningen. Enligt detta uppdrag så ska skolan inte bara gestalta 

utan också förmedla jämställdhet mellan kvinnor och män samt att det ska ges samma 

möjligheter att forma sina liv och samhället oavsett kön. Visserligen har kvinnans perspektiv i 

historien blivit antingen bortglömd eller gömd, enligt Yvonne Hirdman, vilket är ett centralt 

problem inom historieskrivningen men också inom historieundervisningen. 10 Ändå ska 

historieundervisningen, såsom all undervisning i gymnasieskolan, förmedla perspektiv på ett 

sätt att alla elever får samma möjligheter att forma sina liv och föreställningar, oavsett kön.  

Läromedel och historieämnet 
Något som står centralt i historieundervisningen är läromedel.11 Ammert menar att läroböckerna 

påverkar historieundervisningen oavsett i vilken utsträckning de används, eftersom lärares och 

elevers grundläggande uppfattningar om ämnet och undervisningen är delvis formade av 

läroböckernas val av innehåll och framställningssätt.12 Studien Youth and History bekräftar 

också att svenska elever använder historieboken ofta som underlag på historielektionerna.13 

Ammert menar att ”en lärobok är, ur ett historiedidaktiskt perspektiv, ett uttryck för den historia 

som eleven möter. Läroboken är samtidigt en bild av och en berättelse om samhället då och nu. 

                                                           
8 Skolverket, Ämnesplan för historia, Stockholm: Skolverket, 2018. 
9 Niklas Ammert, Historia som kunskap: innehåll, mening och värden i möten med historia, Lund: 

Studentlitteratur, 2013, s. 8 f. 
10 Hirdman, 1992, s. 9. 
11 Niklas Ammert, Det osamtidigas samtidighet: Historiemedvetande i svenska historieläroböcker under hundra 

år, Lund: Nordic Academic Press, 2008, s. 16 f. 
12 Ammert, 2013, s. 102. 
13 Niklas Ammert, Att spegla världen: läromedelsstudier i teori och praktik, Lund: Studentlitteratur, 2011, s. 27. 
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I den speglas samtiden.”14. Det är alltså tydligt att läromedel har stor påverkan på 

historieundervisningen i gymnasieskolan, som i sin tur påverkar elevers identitets- och 

meningsskapande i mötet med historia. På så vis påverkar läromedlens framställningar av 

kvinnor och män elevers förhållningssätt till de olika könen. Lärarförbundet påpekar också 

vikten av medvetna didaktiska val som lärare kan göra för att gagna jämställdheten, framförallt 

genom att vara uppmärksamma på huruvida läromedel befäster könsmyter.15 Dessutom har 

läromedel som syfte att återskapa eller reproducera befintlig kunskap, inte skapa ny kunskap.16 

På så vis kan läromedel som en pedagogisk text visa vad som anses vara kunskap och inte. 

Historieläroböcker säger en del om ett samhälles självförståelse. Dels sägs läroböcker spegla 

kunskaper och värderingar som anses viktiga att sprida vidare, dels speglar läroböcker 

värderingar som ses som så självklara att ingen längre reflekterar över att de finns där i 

läroböckerna.17 Det som valts som innehåll och framställningar i läroböckerna borde således 

anses som viktigt att föra vidare. Läroböcker förmedlar inte bara kunskap, utan den ”organiserar 

elevernas tänkande”.18  

Ett jämställt undervisningsmaterial borde karakteriseras av både en kvantitativ jämvikt mellan 

könen där både kvinnliga och manliga perspektiv och erfarenheter framställs, men också med 

en kvalitativ jämvikt mellan könen där inte stereotyper framställs eller där ett kön framställs 

som subjekt och det andra som ett objekt.19 Intressant är då vad läromedel i historieämnet 

förmedlar om kvinnor och män och vad de inte förmedlar, vilket bidrar till att upprätthålla 

jämställdhetsuppdraget eller försvårar detta uppdrag ifall läromedel, som används centralt i 

historieundervisningen, inte främjar lika möjligheter oavsett kön utan som bidrar till 

föreställningar om kön som inte ger kvinnor och män samma möjlighet att forma samhället och 

sina egna liv. Frågan är vilken bild om människor i historien som läromedel förmedlar och om 

historieämnets läromedel i dagens gymnasieskola visar en av män fastslagen historia där 

kvinnans historia blivit till ett ”och” eller ett litet tillägg. 

                                                           
14 Ammert, 2008, s. 25. 
15 Berg, s. 25. 
16 Stefan Selander, Lärobokskunskap, Lund: Studentlitteratur, 1988, s. 17. 
17 Ingmarie Danielsson Malmros, ”Den historiska berättelsen i teori och praktik” i Historien är närvarande: 

historiedidaktik som teori och tillämpning, Karlsson. K-G, Zander. U (red.), Lund: Studentlitteratur, 2014, s. 

204. 
18 Ammert, 2013, s. 121 f. 
19 Berg, s. 28. 
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Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur kvinnor framställs i tre läroböcker för 

historieämnet i gymnasieskola. Syftet är således att inte bara undersöka var kvinnor nämns i 

läroböckerna, utan framförallt hur de omtalas.  

Frågeställningar 

 Hur väl är kvinnor representerade i tre av historieämnets läroböcker i gymnasieskolan?  

 På vilket sätt och i vilka sammanhang har kvinnor blivit framställda i tre av 

historieämnets läroböcker? 

Disposition 
Uppsatsens syfte och frågeställning som väckts i inledningen följs av en forskningsgenomgång 

där tidigare forskningsläge redovisas för att placera denna uppsats till ett större och relevant 

forskningsläge. Därefter introduceras de teoretiska ansatserna som uppsatsen utgår ifrån. Valet 

av att placera de teoretiska utgångspunkterna tidigt i denna uppsats motiveras av att dessa 

används för att koppla samman tidigare forskning samt möjliggöra ny forskning till ett tidigare 

bristfälligt område. De teoretiska utgångspunkterna färgar även resultatet och dess analys. 

Uppsatsens metod och tillvägagångssätt är såldes också högst färgad av de teoretiska 

utgångspunkterna eftersom uppsatsen är vägledd utav dessa för att bidra med ytterligare 

forskning om läroböcker. Därför anser jag att läsaren av denna uppsats till stor sannolikhet 

finner en röd tråd genom resultatet och analysen av detta genom att till en början läsa de 

teoretiska utgångspunkterna för denna uppsats. Därefter följer metod och materialet för denna 

uppsats. Detta är också lämpligt att ha i anslutning till resultatet av materialet, eftersom de 

teoretiska ansatserna påverkat val av metod samt att val av metod påverkat redovisningen av 

det framtagna resultatet och analysen av detta. Slutligen följer en sammanfattande analys av 

varje lärobok efter varje resultatdel och avslutas med en analys av alla tre läroböckerna för att 

dra generella, övergripande slutsatser av materialet. Detta kan säga något om dagens läromedel, 

som läroböcker till stor del utgör. 

Tidigare forskningsläge 
Delegationen för jämställdhet i skolan (U 2008:08) har som uppgift att belysa kunskap om 

jämställdhet och genus i skolan och gav ut en rapport av Ann-Sofie Ohlander 2010. Ohlander 

utgår från jämställdhet mellan könen i läromedel för historia både på grundskolan och 

gymnasieskolan i sin granskning. Syftet med Ohlanders granskning är att lyfta fram kunskap 

om hur kvinnors respektive mäns perspektiv lyfts fram i läroböckerna och huruvida både män 
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och kvinnor är subjekt i texterna. Ohlander börjar sin granskning med en mer kvantitativ metod 

där hon konstaterar att namngivna kvinnor är betydligt mindre i antal än namngivna män i de 

läromedel för historia som hon undersöker. Även i bildtexter i särskilda fördjupningsrutor är 

namngivna kvinnor mycket få.20 Ohlander fortsätter granskningen av läromedel i historia 

genom en mer kvalitativ metod, där hon konstaterar att kvinnor nämns med och genom mäns 

perspektiv.21 Ohlander menar att det finns specialavsnitt i en del av de material hon undersökt, 

där kvinnor i historien framträder tydligare än i den övriga huvudtexten. Dock verkar inte detta 

lämnat något avtryck i den övriga huvudtexten.22 Ohlander anser att det är ett stort fokus på 

krig som kan vara en anledning till ett nästan helt avsaknaden av kvinnors perspektiv, eftersom 

krig i läroböckerna uteslutande är manligt.23 I Ohlanders granskning av hur kvinnor framställs 

kommer hon fram till att perspektivet är manligt.24 Sammanfattningsvis menar Ohlander att de 

läroböcker som hon granskat ger ett intryck av att bygga på en gammaldags syn på jämställdhet 

och genus, där kvinnor lagts till som ett komplement till den redan fastlagda allmänna historien. 

Inte heller beskrivs kvinnornas erfarenheter i historien ur kvinnliga perspektiv, utan genom 

mäns perspektiv.25 

Lärarförbundet menar att de tagit på sig en roll att pådriva en ökad jämställdhet i utbildning och 

arbetsliv och gick vidare med detta arbete år 2000 med att ge ut Genuspraktika för lärare 

skriven av Bettina Berg. Genuspraktikan syftar till att ge kunskap om hur lärare kan utveckla 

sina metoder så att alla elever, oavsett kön, kan ges möjligheter att nå sin fulla potential. Syftet 

är också att inspirera lärare att utveckla sitt arbetssätt så att det ska bli möjligt att nå jämställdhet 

i skolan.26 Berg betonar att några vetenskapliga skillnader, förutom de fysiska, mellan kvinnor 

och män aldrig har fastslagits. Istället har traditionella föreställningar om ”kvinnligt” och 

”manligt” påverkat människor, samhällen och skolan att skilja människor åt beroende på kön. 

Flickor och pojkar lär sig som barn och elever vad som är lämpligt för respektive kön beroende 

på de traditionella föreställningar om kön som finns. På så vis begränsas såväl kvinnor och 

mäns möjligheter.27 Detta i sig strider mot Skollagens bestämmelser. Berg visar att 

undersökningar konstaterat att läromedel i skolan saknar könsperspektiv och i många 

                                                           
20 Ann-Sofie Ohlander, Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia: en granskning på uppdrag av 

Delegationen för jämställdhet i skolan, Stockholm: Delegationen för jämställdhet i skolan, 2010, s. 20-26. 
21 Ibid, s. 34. 
22 Ibid, s. 38. 
23 Ibid, s. 39. 
24 Ibid, s. 62. 
25 Ibid, s. 65. 
26 Berg, s. 6. 
27 Ibid, s. 10. 
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läroböcker ges först en sammanfattning av den allmänna historien i ett specifikt skeende som 

sedan avslutas med en liten del om samma skeende för kvinnorna. Berg menar att läromedel 

för historia oftast ger exempel på detta. Detta sägs skapa en skev bild över kvinnors del i världen 

och genom läromedel får elever en bild av sin egen position i tillvaron, flickan med en liten 

tillvaro och pojken med en stor tillvaro i världen. 28 Jag anser att detta material är viktigt att ha 

med som en del av tidigare forskningsläge, eftersom det visar vikten av lärares 

jämställdhetsuppdrag och hur detta speglas i val av läromedel. Genuspraktika för lärare är i sig 

inget forskningsresultat utan är baserad på andra studier och undersökningar. Dessa har dock 

varit svårtillgängliga och således får Genuspraktika för lärare fungera som en sammanställning 

av studier om skolans jämställdhetsuppdrag och läromedels roll i detta sammanhang. 

Julia Romée Jannert har i sin studentuppsats undersökt historieläroböcker för gymnasieskolan 

ur ett genusperspektiv men med ett fokus på åren 1970-2000. Visserligen är ett historiskt 

perspektiv när det gäller över läroböcker över tid ingenting som min undersökning fokuserar 

på. Dock kan det ge en inblick i tidigare förhållanden och huruvida det stämmer med nutida 

forskning, såsom mina resultat, eller om läromedel förändrats från år 2000 till nu. Återigen 

konstateras det att kvinnornas perspektiv får en egen del, utöver den övriga huvudtexten, i större 

grad i de nyare böckerna än i de äldre dessutom. Romée Jannert menar också att kvinnans 

perspektiv som skildras i läromedel blir snarare deskriptiv än något annat, alltså en beskrivning 

snarare än en tolkning.29  

Genusperspektiv i historieläromedel – finns det? är ytterligare en studentuppsats som 

undersöker huruvida det finns ett genusperspektiv i ett urval av läromedel för historieämnet i 

gymnasieskolan.30 Tuija Björklund konstaterar att de läromedel som undersökt visar en 

historieskrivning som nästa lämnar kvinnornas perspektiv utanför. Om kvinnorna i historien 

nämns så är det i form av att vara ett bihang till mannen eller som ett passivt objekt. Björklunds 

uppsats är baserad på Lpf 94 och hon menar att undervisningen inte når upp till kravet att 

”eleverna skall uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt 

och manligt”, eftersom det inte bara är en nästan total avsaknad av kvinnor i läromedlen utan 

det är också en total avsaknad av någon slags reflektion över hur det skrivits om kvinnor i 

                                                           
28 Ibid, s. 25, 28. 
29 Julia Romée Jannert, Skildringar av kvinnor i läroböcker i historia från 1970-talet till 2000-talet, 

Kandidatuppsats, Lund: Lunds universitet, 2013, s. 47. 
30 Tuija Björklund, Genusperspektiv i historieläromedel – finns det: en jämförande analys av fem läroböcker i 

historia för gymnasiet under åren 1995-2004, Kandidatuppsats, Dalarna: Högskola Dalarna, 2004, s. 35 f. 
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läromedlen.31 Björklund menar att kursplanen för historia syftar till att stärka elevens identitet 

och att bristen på kvinnors perspektiv i läromedel för historieämnet snarare ger flickor i dagens 

skola en självbild som inte är annat än baserad på underordning.32 

2005 fick Skolverket ett regeringsuppdrag att granska läroböcker med syftet att undersöka i 

vilken omfattning och på vilket sätt ett urval av läromedel för grundskolan och gymnasieskolan 

inte följde läroplanens värdegrund. Granskningen fokuserade på fyra ämnen, däribland historia, 

samt med ett fokus på fem aspekter, däribland kön. Frågeställningarna som granskningen utgick 

ifrån var huruvida kvinnor, män och transpersoner representeras i läroböckerna, hur de 

framställs och om deras olika presentationer och positioner i samhället värderas likvärdigt.33 I 

underlagsrapporten till granskningen skriver Göran Widding, adjunkt, och Britt-Marie Berge, 

docent vid Umeå Universitet, att män och pojkars perspektiv var överrepresenterade i 

läroböckerna och på så vis genomsyrades läroböckerna av en manlig norm.34 En annan 

intressant aspekt från En granskning av hur kön framställs i läromedel är historieläroböckers 

användning av könsneutrala benämningar när mänskliga sammanhang beskrivs, exempelvis 

slavar eller bönder. Berge och Widding menar att textens sammanhang ger de flesta 

benämningarna en manlig konnotation eftersom innehållen beskriver sammanhang som 

historiskt har dominerats av män.35  

Historiken Niklas Ammert har utfört en granskning av bland annat läromedel i historieämnet 

som han redovisar i Att spegla världen: Läromedelsstudier i teori och praktik. Han har utgått 

från en analysmodell som bygger på begreppen kön/genus och undersöker om kvinnor och män 

är representerade i läromedel i lika stor utsträckning och hur de representeras. I läromedel för 

historieämnet konstaterar även Ammert att det som främst utmärker historieböckerna är 

könsneutrala benämningar men som dock avslöjas vara manliga perspektiv eftersom de 

exempel och sammanhang som beskrivs i böckerna är om män.36 Förutom instoppade rutor om 

kvinnors perspektiv nämns ibland inte kvinnor alls, fastän en del sammanhang mycket väl är 

sammanhang där det finns gott om kunskap och källmaterial om kvinnans liv.37 Ammert 

                                                           
31 Ibid, s. 35. 
32 Ibid, s. 36. 
33 Britt-Marie Berge och Göran Widding, “En granskning av hur kön framställs i ett urval av läroböcker”, i I 

enlighet med skolans värdegrund?: en granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och 

sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker, Stockholm: Skolverket, 2006, s. 5. 
34 Ibid, s. 13. 
35 Ibid, s. 13. 
36 Ammert, 2011, s. 169. 
37 Ibid, s. 170. 
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sammanfattar sin granskning med att hävda att historieböckerna ger flickor i skolan få exempel 

på positiva bilder av framgångsrika kvinnor. Kvinnors kamp för rättvisa genom historien liksom 

kvinnors arbete har åsidosatts, vilket gör det svårt för flickor att identifiera sig som en grupp 

som haft någon betydelse i historien.38  

Nyare läromedelsforskning i historia för gymnasieskolan med ett genusperspektiv är det dock 

sparsamt med. På så vis kan förhoppningsvis denna uppsats bidra med mer kunskap i ett 

nuvarande ringa forskningsområde. Visserligen har tidigare forskningsläge konstaterat att redan 

i den tidigare läroplanen för gymnasieskolan har jämställdhetsuppdraget inte helt och hållet 

upprätthållits i historieämnet, eftersom läromedel har varit en central del i undervisningen och 

har allt för ofta visat på könsmyter och en brist på kvinnors perspektiv. Dessutom har 

jämställdhetsuppdraget även beskrivits i den tidigare skollagen. Därför är uppdraget inte något 

nytt i sig i den nuvarande läroplanen. Att främja jämställdhet mellan könen är alltså lika aktuellt 

nu som det var i tidigare läroplan som styrdes av tidigare skollag.39 

Teoretiska utgångspunkter 
Denna uppsats kommer att utgå från tre huvudsakliga teoretiska utgångspunkter: genusteori, 

intersektionalitet och läromedelsteori. Till dessa teoretiska utgångspunkter finns en del 

begrepp, såsom genus och menings- och identitetsskapande, som denna uppsats kommer att 

använda sig av. På så vis kan denna undersökning sättas i relation till ett större teoretiskt 

sammanhang och förstås i relation till tidigare forskning. Genusteoretiska och 

intersektionalistiska perspektiv kommer att användas vid granskning av materialet, för att 

besvara mina frågor. Dessa kommer även att användas i analysen. Läromedelsteoretiska 

ansatser kommer huvudsakligen att vara vägledande vid analys och slutsatser.  

Genusteori 
Genus är ett begrepp som i enkla drag betyder ”socialt kön”.40 Genus som begrepp används för 

att förklara skillnaden mellan män och kvinnor kulturellt snarare än biologiskt. Det är alltså 

”tillskapande”.41 Yvonne Hirdman menar att det är relevant att tala om ett kulturellt kön, där 

genus sätter namn på det vi vet om ”manligt” och ”kvinnligt”.42Kön är således begreppet för 

biologiska skillnader medan genus är ett begrepp för samhälleliga och kulturella uttryck för vad 

                                                           
38 Ibid, s. 170. 
39 SFS 1985:100, Skollag 1 kap. 2§, Stockholm: Utbildningsdepartementet. 
40 Yvonne Hirdman, ”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning”, i Genushistoria: en 

historiografisk exposé, Wetterberg Carlsson. C, Jansdotter. A, Lund: Studentlitteratur, 2004, s. 114. 
41 Ibid, s. 114. 
42 Ibid, s. 116. 
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”kvinnligt” och ”manligt” innebär och hur genusformationer genomsyrar institutioner och 

samhällen.  Genushistoria blir därför ett sätt att se på både kvinnor och män, deras relationer 

till varandra och positioner, i historien. Att ha ett genusperspektiv på historien innebär på så vis 

att kritiskt granska föreställningar om kvinnor och män, vad som förmedlas och vad som inte 

gör det, vems historia som berättas och av vem och vems historia som inte berättas. Hirdman 

menar att kvinnohistoria handlar om kvinnors villkor och betydelse i historien med ett fokus på 

den underordning som kvinnor haft historien igenom.43 Genushistoria däremot behandlar de 

historiska idéerna om kvinnor och män – var de ska vara, hur de ska vara och hur de ska förhålla 

sig gentemot varandra.44 

Genussystemet och genuskontraktet 
Yvonne Hirdmans genusteori kan förklaras med två begrepp, genussystemet och 

genuskontraktet. Genussystemet kan förstås som en ordningsstruktur av kön. Denna ordning av 

människor i genus har blivit grunden för de sociala, ekonomiska och politiska ordningarna i 

samhället.45 Systemet bygger på två logiker, lagar eller principer. Den ena är dikotomin, där 

könen hålls isär. Den andra är hierarkin där mannen är normen. För att mannen ska bli norm 

eller som Hirdman menar, för att kvinnan ska underordnas, så måste isärhållandet betonas. 

Denna ”lag” finns både vad gäller psykisk och fysisk ordning, exempelvis isärhållande av 

sysslor, platser och egenskaper.46 Hirdman utvecklar detta ytterligare. I detta system finns även 

ett slags ”kontrakt” mellan könen, oavsett tid eller samhälle. I dessa osynliga ”kontrakt” finns 

bestämda föreställningar om relationen mellan ”man” och ”kvinna” och vilka egenskaper, 

sysslor och platser som tillfaller dem. Genuskontraktet är på så vis tydliga föreställningar om 

hur män/man, kvinnor/kvinna ska vara mot varandra i allt från arbetet till kärleken och 

gestalten.47 Genuslogikernas teori och praktik ”ärvs” genom genuskontraktet från den ena 

generationen till den andra.48 Avslutningsvis är denna uppdelning av ”manligt” och ”kvinnligt” 

tydligt meningsskapande, enligt Hirdman. Människor orienterar sig i världen utefter dessa givna 

platser, sysslor, egenskaper och sorter.49 

                                                           
43 Hirdman, 1992, s. 16. 
44 Hirdman, 2004, s. 121. 
45 Ibid, s. 116. 
46 Ibid, s. 121. 
47 Ibid, s. 121. 
48 Ibid, s. 121. 
49 Ibid, s. 118. 
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Kvinnan i historien – Tillägget eller ett ”och” 
Kvinnornas perspektiv i historien har länge varit avsaknad i historieskrivningen. Den allmänna 

historien har snarare handlat om världen såsom män tolkat den, skapad av män, i kamp med 

män.  Istället gavs kvinnor i historien en passivitet, antingen hörde de ihop med något man eller 

som ett tyst kollektiv. Historien om kvinnan blev ur ett manligt perspektiv där eventuella 

rättigheter tilldelats dem utan någon framställning av en kvinnlig kamp, snarare som ett passivt 

redskap åt någon man. Hirdman menar att innan kvinnohistoriens intågande så framställdes 

kvinnor som rena katastrofer när de väl lyftes fram från den stora massan.50 I början på 1970-

talet kom den nya kvinnohistorien fram. De gömda och glömda kvinnorna skulle lyftas fram 

och komplettera den redan fastslagna historieskrivningen, eftersom historieskrivningen nu 

skulle gå till så att historien blev som den verkligen hade varit. Kvinnornas perspektiv blev till 

ett ”och”-perspektiv där tidigare fastslagna historiska händelser och processer kompletterades 

med ett ”och kvinnorna”. Snabbt framkom en tydlig utestängning, uteslutning och 

diskriminering av kvinnorna i historien, eftersom det helt enkelt inte fanns lika många kvinnliga 

personer som varit betydande för sin tid, såsom det fanns manliga personer att nedteckna 

skildringar om. På så vis blev detta kompletterande av kvinnors perspektiv i historien ett svårt 

och snarast omöjligt verk eftersom kvinnor inte var mäns likar i historien, de skulle ju hålla på 

med annat än att bli ihågkomna.51  

Som beskrivits har kvinnors historia varit en kompletterande historia eller en svårhanterlig 

historia eftersom det helt enkelt är en historia som lidit med sin frånvaro. Kvinnans perspektiv 

har inte värderats lika högt som mannens och har på så vis inte tagits del av i den allmänna 

historien. Även om det är ovanligare att kvinnor lämnat efter sig ett brett källmaterial så kan 

inte svaret bli att enbart skriva om män. Dick Harrison menar dock att kvinnor är allt annat än 

osynliga i källorna.52  

Genus som kategori i historisk analys 
Joan Wallach Scott menar att sin allra enklast användning är genus synonymt med kvinnor. 

Genus som substitut för kvinnor används för att visa på att informationen om kvinnor också är 

information om män, eftersom det ena för med sig det andra. Detta betonas genom att 

kvinnornas värld är en del av männens värld, eftersom den skapas i den och av den. På så vis 

avfärdar jag föreställningen om att detta endast fokuserar på ett köns erfarenheter och helt enkelt 

                                                           
50 Hirdman, 1992, s. 10. 
51 Ibid, s. 12. 
52 Ditte Hammar och Julia Åberg, Kvinnor väljs bort i historieläroböckerna, SVT Nyheter, 2016-10-15, 

https://www.svt.se/kultur/forkrossande-majoritet-av-man-i-historiebockerna, hämtad 1/9 2018. 
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struntar i det andra könet.53 Denna studie utesluter därför inte männen och kan på så vis använda 

sig av genus som teoretisk ansats, eftersom kvinnornas värld i läroböckerna är en del av 

männens värld i läroböckerna. Genus bör definieras och förstås i anslutning till politisk och 

social jämlikhet och bör således inte bara omfatta kön utan även klass och ras54. På så vis 

kommer vi därför nu in på intersektionalitetsperspektivet. 

Intersektionalitet  
För att inte fastna vid kön som enda kategoriseringen behövs ytterligare teoretiska 

utgångspunkter i denna uppsats. Istället för att normalisera subjektet ”kvinna” eller ”kvinnor” 

utgår analysen av materialet från idén att en kvinna aldrig bara är en kvinna, utan beroende av 

olika kontexter. Leslie McCall problematiserar detta genom att ”således befinner sig en arabisk-

amerikansk, heterosexuell medelklasskvinna i skärningen mellan multipla kategorier 

(ras/etnicitet, klass, kön och sexualitet), men hon avspeglar endast en dimension av varje”55. 

För att besvara frågan hur kvinnor framställs i läromedel och i vilka sammanhang är det därför 

avgörande att analysera genus ur olika perspektiv, exempelvis klass, eftersom i varje kategori 

så finns fler kategorier som en människa sorteras in i.56  Syftet med detta är helt enkelt att inte 

kategorisera alla kvinnor som nämns i läroböckerna till ett kollektivt perspektiv, ett gemensamt 

kvinnligt perspektiv, utan försöka synliggöra hur olika sorters kvinnor förmedlas i 

läroböckerna. På så vis försöker jag undvika att använda kvinnor och kön som enhetliga och 

homogena kategorier.57 Ett genusperspektiv är ett perspektiv på föreställningar om män och 

kvinnor men mitt val att endast rikta perspektivet på kvinnorna kan motiveras och försvaras 

med val av ett kompletterande intersektionalitetsperspektiv. Intersektionalitet åsyftar 

skärningspunkter mellan olika maktstrukturer, samt den roll dessa spelar i maktens skapande.58 

Nu är inte endast kön den enda kategorin, utan kvinnor måste ses ur flera dimensioner. Således 

är det en avgränsning att endast fokusera på kvinnor inom kategorin kön.  

Enligt Irene Molina kan intersektionalitet ”betraktas både som ett redskap, som en teoretisk 

utgångspunkt och som en metodologisk hjälp inom forskning”59. Det räcker inte att analysera 

materialet endast utifrån kön separat från exempelvis ras och klass, eftersom det finns olika 

                                                           
53 Joan Wallach Scott, ”Genus – en användbar kategori i historisk analys”, i Genushistoria: En historiografisk 

exposé, Wetterberg Carlsson. C, Jansdotter. A, Lund: Studentlitteratur, 2004, s. 85. 
54 Wallach Scott, s. 106. 
55 Leslie McCall, ”Intersektionalitetens komplexitet”, i Kvinnovetenskaplig tidskrift 2005: 2–3, s. 38 f. 
56 Ibid, s. 31. 
57 Ibid, s. 34. 
58 Irene Molin, ”Intersektionalitet”, i En introduktion till genusvetenskapliga begrepp, 2016, s. 33. 
59 Ibid, s. 33 
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konstruktioner av ”kvinnan” och att en individ kan tillhöra olika kategorier utifrån olika sociala 

relationer.60 En vald analysmetod utifrån intersektionalitetsperspektiv är att låta material 

kategorisera sig själv, en annan är att analysera materialet med redan förvalda kategorier.61 

Genusteorins system och kontrakt, samt ett intersektionalitetsperspektiv kommer att användas 

som teoretiska utgångspunkter samt redskap för att analysera mitt valda material.  

Historia som menings- och identitetsskapande 
Meningsskapande och identitetsskapande är två relevanta och snarlika begrepp som används i 

denna uppsats. Niklas Ammert menar att alla söker en mening i tillvaron och meningsskapandet 

är ett högst mänskligt projekt som också sker inom skolans arena. I skolan skapas och omskapas 

elevers föreställningar om sig själva och samhället. Historieskrivningen och framförallt 

historieundervisningen förmedlar inte bara ett meningsskapande utan förmedlar också olika 

värden. Medan meningsskapandet grundar sig i vad historieskrivningen oftast behandlar som 

rätt eller fel, gott eller ont, så utgör värdefrågorna grunden i vår relation till historien.62 Ammert 

anser att värden utgör en central bärare av tidsöverskridande meningssammanhang. Detta 

innebär att värden som är aktuella för elevernas egna liv ger ett sammanhang mellan dået och 

nuet, vilket i sin tur ger ett sammanhang eller en mening som är begriplig för eleverna. Värdena 

som förmedlas inom historieämnet möjliggör en förståelse till hur den tidens människor agerade 

men också varför vår tids människor värderar en del värden högre än andra, exempelvis frihet 

och demokrati.63 Historieundervisningen som sker i skolan, men också läromedlen som används 

i undervisningen, har en etisk, moralisk, och en värderande dimension. Innehållet i läromedlen 

utgör redan en värdering om vad som bör behandlas och inte, i relation till kursplan.64 Denna 

värdepedagogik är något som vaken skola eller lärare kan undvika, eftersom värden genomsyrar 

allt som läraren gör i skolans verksamhet.65  

Historiemedvetande 
Historievetenskapens främsta uppgift är att forma och styrka sanna och meningsfulla berättelser 

som människor behöver för att förstå sig själva men också för att kunna orientera sig i samhället 

                                                           
60 Ibid, s. 34, 36 
61 Maria Vallström, ”Att göra skillnad: migration, arbete och kön i skogsarbetarbyar 1950-1975”, i Scandia, 

2010, Vol.76(1), s. 74 f. 
62 Ammert, 2013, s. 121. 
63 Ibid, s. 122. 
64 Ibid, s. 122 f. 
65 Thornberg, s. 87. 
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och inför framtiden.66 I ämnesplanen för historia i gymnasieskolan är det huvudsakliga syftet 

med historieundervisningen att eleverna utvecklar sitt historiemedvetande.67 Således är 

historiemedvetande ett centralt begrepp inom historiedidaktiken.68 Begreppet är också ett 

analytiskt redskap som är en basal utgångspunkt för historieämnet och som går att definiera 

såsom ”en mental kompass som hjälper oss att orientera oss i tiden och skapa mening i 

tillvaron”69 Robert Thorp beskriver också att historiemedvetande har många olika definitioner 

men en av dem är att genom ett historiemedvetande kan människor skapa mening och identitet, 

samt förstå hur de ska fungera som individer och samhällsmedborgare. Även de historiska 

berättelserna som förmedlas av historieläroböckerna skapar vilka människor vi är och vilka 

värderingar vi har.70  

Historiemedvetande kan tillämpas på två sätt. Det första är identitetsskapandet och det andra är 

meningsskapandet. Thorp menar att ”de historiska narrativ vi skapar bestämmer vilken sorts 

människor vi är (det vill säga vår identitet) och vilka moraliska värderingar vi har”71. Detta 

innebär att historiemedvetandet anses påverka de berättelser som en person skapar om sig själv. 

Klas-Göran Karlsson menar till och med att historiemedvetandet påverkar vår 

verklighetsuppfattning och identitet och att varje form av identitet således kräver ett 

historiemedvetande.72 Thorp tolkar detta som ingen identitet utan ett historiemedvetande.73 

Fortsättningsvis anses historiemedvetandet bidra till människans förståelse av sig själv. 

Människor behöver förstå de bakomliggande villkoren för den plats de innehar i samhället. 

Historiemedvetandet påverkar således människans mening i tillvaron.74 

                                                           
66 Martin Wiklund, ”Det historiska berättandet och historiekulturens förnuft”, i Berättande och förnuft: 

historieteoretiska texter, Rüsen. J, Göteborg: Daidalos, 2004, s. 13. 
67 Skolverket, Ämnesplan för historia, 2018. 
68 Magnus Hermansson Adler, Historieundervisningens byggstenar: grundläggande pedagogik och 

ämnesdidaktik, Stockholm: Liber, 2014, s. 59. 
69 Klas-Göran Karlsson, ”Historia, historiedidaktik och historiekultur- teori och perspektiv”, i Historien är 

närvarande: historiedidaktik som teori och tillämpning, 1. uppl., Karlsson, Klas-Göran och Zander, Ulf (red.),  

Lund: Studentlitteratur, 2014, s. 57 f. 
70 Robert Thorp, ”Vad är historiemedvetande egentligen och varför är det så viktigt?”, i Kritiska perspektiv på 

historiedidaktiken, 2013, s. 100. 
71 Thorp, s. 102. 
72 Klas-Göran Karlsson, ”Historiedidaktik: begrepp, teori och analys”, i Historien är nu: en introduktion till 

historiedidaktiken, Karlsson, K-G och Zander, U (red.), Lund: Studentlitteratur, 2009, s. 52.  
73 Thorp, s. 103. 
74 Ibid, s. 104. 
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Historieläroböckerna, som utgör uppsatsens material, följer kurs- och ämnesplan vilket innebär 

att de alla tre ska utveckla ett slags historiemedvetande.75 Det historiemedvetande som de 

förmedlar skapar mening för eleverna i tillvaron samt skapar en identitet om hur eleverna bör 

vara som individer och samhällsmedborgare.76 I inledningen konstateras det att läroböcker är 

en central del i historieundervisningen. Således är historiemedvetande som ett centralt 

didaktiskt begrepp en stor del av läroböckerna och vad de förväntas förmedla. På så vis skapar 

de identiteter och mening genom att förmedla ett historiemedvetande.  

Användningen av historiemedvetande som både ett ämnesdidaktisk teoretiskt begrepp samt ett 

analytiskt begrepp ska kunna synliggöra identitets- och meningsskapandet som förmedlas till 

eleverna genom hur kvinnor framställs i de tre valda läroböckerna.  

Metod & Material 
Denna uppsats bygger på en kombination av både kvalitativa och kvantitativa metoder, dock 

med ett fokus på de kvalitativa metoderna. Tidigare, kvantitativa, undersökningar har redan 

konstaterat att kvinnor utgör endast en liten del av textinnehållet i historieläroböckerna. I denna 

uppsats så kommer en kvantitativ metod huvudsakligen att användas för att konstatera eller 

ifrågasätta att så också är fallet med det material som kommer att användas i uppsatsen, medan 

en kvalitativ metod används för att se hur kvinnor framställs. Materialet som denna uppsats valt 

att studera är tre läroböcker för kursen historia 1b på gymnasiet, eftersom detta är en kurs som 

är en gymnasiegemensam kurs, vilket innebär att de flesta elever i gymnasieskolan stöter på 

kursen historia 1b och dess läromedel.  

Val av metod och perspektiv 
Bengt Johanssons rapport om massmediernas innehåll kommer att användas som underlag för 

de olika kvalitativa metoderna som denna uppsats kommer att använda sig utav. 

Undersökningen kommer att genomföras genom innehållsanalyser, vilket egentligen kan stå för 

all studium av texter och bilder.77 Eftersom det inte finns en enhetlig metod som betecknar 

kvalitativ innehållsanalys så kommer denna uppsats använda sig utav flera olika kvalitativa 

innehållsanalyser beroende på det syftet som efterfrågas. I Johanssons rapport framkommer tre 

                                                           
75 Hans Nyström, Lars Nyström, Örjan Nyström, Perspektiv på historien 1b, Malmö: Gleerups, 2016, s. 3; Olle 

Larsson, Möt Historien 1b, Malmö: Gleerups, 2016, s. 3; Robert Sandberg, Per-Arne Karlsson, Karl Molin, Ann-

Sofie Ohlander, Epos 1b, Stockholm: Liber, 2012, se förordet.  
76 Ammert, 2013, s. 122; Thorp, s. 100. 
77 Bengt Johansson, Att studera massmediernas innehåll – En genomgång av innehållsstudier inom 

svenskforskning om journalistik, medier & kommunikation, Göteborg: Göteborgs universitet, 1993, s. 4.  
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olika syften med en kvalitativ innehållsanalys: deskriptiv, normativ och explanativ.78 Denna 

uppsats kommer att använda sig av alla de tre stadierna eftersom jag syftar till att beskriva 

läroböckers innehåll, jämföra innehållet med en på förhand uppställd norm, samt till att förklara 

varför innehållet ser ut som det gör. Den deskriptiva innehållsanalysen syftar alltså till att 

beskriva vad läroböcker handlar om, den normativa innehållsanalysen syftar till att se huruvida 

läroböcker speglar en redan fastställd norm, i detta fall synen på genus, och den explanativa 

innehållsanalysen syftar till att inte bara visa hur läromedel för historieämnet speglar en viss 

syn på kvinnor, utan också varför den i så fall gör det eller inte gör det. Detta är dock svårt 

eftersom jag inte vet varför böckerna är skrivna som de är. Det bör has i åtanke. Huruvida 

effekterna, det vill säga om och hur eleverna påverkas av detta, blir en diskussionsfråga 

beroende på hur väl läromedel används i undervisningen och i vilken grad de påverkar menings- 

och identitetsskapandet som historieundervisningen menas göra. Oavsett om detta är intressant 

att studera så är det inte en del av denna studie, eftersom den endast syftar till att analysera hur 

kvinnor framställs i läroböcker för historieämnet i gymnasiet. 

Med en kvantitativ metod kommer jag att göra en sammanställning hur ofta kvinnliga individer 

och kvinnor som grupp nämns i respektive lärobok för att fastställa hur väl kvinnor är 

representerade i materialet och med en kvalitativ metod kommer jag att analysera på vilka sätt 

och i vilka sammanhang kvinnor i historien framställs i materialet. 

Läromedel kan studeras utifrån olika perspektiv men denna uppsats kommer att baseras på ett 

funktionellt perspektiv. Vanligtvis kan en lärobok studeras utifrån ett strukturellt perspektiv, 

där fokus hamnar på förutsättningar i samhället som påverkat lärobokens utformning. Men för 

att förstå vad läroboken faktiskt förmedlar behövs det ett funktionellt perspektiv. Ammert 

menar att å ena sidan är lärobokens funktion att stimulera elever att utveckla kunskaper och 

färdigheter men å andra sidan kan det också handla om att identiteter befästs och sociala 

värderingar legitimeras.79 Ammert menar att läroboken har tre funktioner och ett av dem är 

relevant för denna studie, eftersom den funktionen handlar om vilket mottagande läroboken får 

och hur bokens innehåll och förmedling kan uppfattas. Genom att se läroboken ur detta 

perspektiv kan kunskaper och färdigheter som eleverna ska utveckla undersökas och på så vis 

studera huruvida historiemedvetenhet och identitetsskapande stimulerar alla elever oavsett kön 

genom läromedel i historia.80 Lärobokens funktion, innehåll och perspektiv som förmedlas till 

                                                           
78 Ibid, s. 10. 
79 Ammert, 2011, s. 29, 33. 
80 Ibid, s. 37. 
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eleverna, kommer att användas i denna uppsats eftersom det är just det som är syftet med 

uppsatsen; hur väl kvinnor är representerade i läromedel och på vilket sätt de framställs, eller 

vad läromedel faktiskt förmedlar om kvinnor. 

Genomförande 
Materialet för denna studie kommer att läsas med både en kvantitativ och en kvalitativ metod, 

för att undersöka hur väl kvinnor är representerade samt hur kvinnor framställs i läroböcker för 

historieämnet i gymnasieskolan. Genom att utföra en liknande metod som genomförs i 

underlagsrapporten till Skolverkets rapport I enlighet med skolans värdegrund?81 kommer jag 

att först räkna och sammanställa hur ofta kvinnor eller en kvinnlig erfarenhet nämns i vartdera 

läromedlet, vilket kan ge en slags fingervisning om i vilken mån kvinnor kan identifiera sig 

själva som subjekt i olika sammanhang. Sedan kommer jag, med ett funktionellt perspektiv på 

läromedlen, göra en kvalitativ innehållsanalys för att få fram vad läromedlen faktiskt förmedlar.  

Denna kvalitativa innehållsanalys kommer att innehålla både en deskriptiv och explanativ 

innehållsanalys, där jag beskriver och förklarar läromedlens innehåll och framställning av 

kvinnor.  

Val av material 
Som tidigare beskrivits så har jag valt läroböcker för kursen historia 1b. Dagens moderna 

läromedel syftar ofta inte bara till endast en bok, utan utgör ofta paket med webbplatser och 

länksamlingar.82 Däremot kan det också avse böcker eller en bok som används som ett medel 

eller verktyg i undervisningen. Läromedel är således många olika verktyg som används i 

undervisningen. Läroböcker är en av dessa. Därför har jag valt att undersöka just läroböcker 

från två läromedelsförlag. Dessa är Gleerups och Liber. Jag har valt dessa eftersom de utgör de 

största läromedelsförlagen i Sverige, samt att de sålt och gett ut flest läromedel 2010.83 Jag kan 

inte hitta annan information än att de fortfarande än idag är ledande aktörer inom 

läromedelsmarknaden. En slutsats som kan dras av detta är helt enkelt att flest gymnasieskolor 

använder de läromedel som dessa förlag ger ut och således är det dessa läromedel som flest 

gymnasieelever stöter på. Liber utgör ungefär 40 % av läromedelsmarknaden.84 Gleerups 

utbildnings utger själva att deras Perspektiv på historien är den mest sålda historieläromedlet 

                                                           
81 Berge och Widding, s. 2 f. 
82 Ammert, 2011, s. 26. 
83 SOU 2012:10, Ökad integration och koncentration: den svenska bokmarknaden i förändring, Stockholm: 

Regeringen, s. 296. 
84 Urban Lindstedt, Liber drar upp hela branschen, Svensk bokhandel, 2007-12-20, 

http://www.svb.se/nyheter/liber-drar-upp-hela-branschen, hämtad 3/9 2018.  
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för gymnasieskolan.85 Natur & Kultur och Studentlitteratur är ytterligare stora aktörer inom 

läromedelsmarknaden. Dock ger dessa inte ut några särskilda läromedel för just 

gymnasieskolans historiekurser och därför är dessa inte med i denna undersökning.  

Perspektiv på historien 1b är skriven av Hans Nyström, Lars Nyström och Örjan Nyström och 

utgiven av Gleerups. Upplagan som jag utgått ifrån i denna undersökning är tryckt 2016. 

Perspektiv på historien 1b består av en huvudtext som är uppdelad i olika avsnitt, i en 

kronologisk ordning. Därefter följer en serie frågor i anslutning till texterna. I varje textdel finns 

olika fördjupningsrutor och olika bilder som hör ihop med textstyckena. I slutet av varje kapitel 

finns en sammanfattning och fördjupande frågor. Det är framförallt texterna och 

fördjupningsrutorna i Perspektiv på historien 1b som ligger till grund för denna undersökning. 

Jag har valt att inte studera frågorna eller sammanfattningarna, eftersom dessa har som syfte att 

återspegla själva huvudtexten i de olika kapitlen.86 Jag har heller inte valt att fokusera på 

lärobokens bilder eftersom det kräver allt för mycket tolkning från läsarens sida. En del bilder 

är visserligen kompletterade med en förklarande text. Därför har jag valt att använda en del av 

de bilder som tydligt avspeglar kvinnan i historien, oavsett om det är kvinnans egna erfarenheter 

eller någon annans perspektiv på kvinnan, eftersom detta kan förstärka textens framställning av 

något. Dock har bilderna som valts ut i denna undersökning som syfte att förtydliga texten i 

läroboken som de är i anslutning till.  

Epos 1b är skriven av Robert Sandberg, Per-Arne Karlsson, Karl Molin och Ann-Sofie 

Ohlander och är utgiven av Liber. Denna lärobok består av en upplaga som är tryckt år 2012. 

Denna lärobok har ett annat upplägg än Perspektiv på historien 1b, eftersom kapitlen är 

uppdelade på ett annat sätt. Bildtexter och fördjupningsrutor tar upp stor del av boken, på sidan 

av huvudtexten. Dessutom har författarna lagt stor tyngd vid källkritik. Därför är en del 

källkritiska uppgifter och faktarutor inkluderade i den vanliga kapiteltexten. Eftersom boken 

består av fördjupningsrutor och bildtexter, som hör ihop med huvudtexten så kommer jag även 

att analysera dessa. Återigen kommer bilderna i boken inte läggas speciellt fokus på, endast 

texten som egentligen kompletteras av en bild, istället för att texten kompletterar bilden. 

Möt Historien 1b är skriven av Olle Larsson och är utgiven av Gleerups år 2016. Denna bok är 

dessutom en nyskriven bok, jämfört med de andra två böckerna som är reviderade utgåvor.87 

                                                           
85 Gleerups, Perspektiv på historien, https://www.gleerups.se/laromedel/gymnasium-och-

vuxenutbildning/historia/perspektiv-pa-historien, hämtad 15/9 2018. 
86 Nyström, Nyström, Nyström, s. 4. 
87 Larsson, s. 3. 
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Huvudtexten kompletteras till stor del av bildtexter och fördjupningsrutor. Även i granskningen 

av denna bok kommer jag att undersöka texterna som är på sidan av den allmänna huvudsakliga 

texten. Däremot kommer enskilda bilder som inte hör till någon text att analyseras. Varje kapitel 

avslutas med en sammanfattning och frågor till texten. Inte heller dessa kommer att granskas, 

eftersom dessa är en repetition av kapiteltexterna. 

Avgränsningar  

Som beskrivits ovan så har jag valt ut tre läroböcker för denna undersökning. Visserligen finns 

det fler läroböcker för historieämnet i gymnasieskolan men dessa är framförallt temaböcker 

som behandlar särskilda delar inom historien. Dessutom har jag valt att inte undersöka 

läromedel för påbyggnadskurser såsom historia 2, eftersom den bygger på kursen historia 1b. 

Inte heller finns läromedel för kursen historia 1a1 med i denna undersökning, helt enkelt för att 

det är en kurs som är 50 poäng jämfört med historia 1b som är 100 poäng och historia 1a1 är en 

kurs som endast är obligatorisk för yrkesförberedande program. Inte heller har den kursen som 

syfte att förstå människans roll i historien. 88  Därför drar jag slutsatsen att den mest omfattande 

kursen som flest elever läser på gymnasiet, när det kommer till historia, är kursen historia 1b. 

En begränsning i denna uppsats är att det endast är framställningen av kvinnor i läroböcker för 

historieämnet i gymnasieskolan som undersöks. Jag har medvetet valt att inte undersöka hur 

män, fattiga som rika, unga som gamla eller mäktiga som svaga, har framställts i läroböckerna. 

Jag har dessutom bara valt att påpeka när en kvinna eller kvinnor har framställts i text och i en 

del tillfällen i bild. Detta val motiverar jag dels med de val av teorier som jag låtit vägleda mig 

i denna undersökning och dels eftersom studien helt enkelt måste avgränsas, i detta fall till ett 

av könen, samt att det i tidigare forskning och genom genushistoria har konstaterat att den 

allmänna, redan fastslagna historien är mestadels om män och av män. Därför vill jag nu bringa 

ljus på kvinnan i läroböckerna. 

Teoretiska ansatser som vägledning 
Utifrån metod- och teoretisk genomgång så har jag valt att inte i förväg sortera texterna i 

läromedlen i givna kategorier, utan valt att i efterhand se vilka dimensioner framställningarna 

av kvinnor visar. Däremot har jag valt att förhålla mig till tre överordnade ordningar, med 

genusordningen som grund.  Yvonne Hirdman menar att ordningen av människor i genus är 

basen för sociala, ekonomiska och politiska ordningar.89 Därför har jag valt att sortera 

framställningarna utifrån sociala, ekonomiska och politiska sammanhang, med genus som 

                                                           
88 Skolverket, Ämnesplan för historia, 2018. 
89 Hirdman, 2004, s. 116. 
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utgångspunkt, för att få en övergripande struktur på materialet. Därefter har jag vägletts av 

intersektionalitetsperspektiv hur en del kategorier överlappas eller har skärningspunkter, 

exempelvis att en kvinna i en viss social klass inte kan sammanställas med en kvinna som tillhör 

en annan social klass, bara för att de båda är kvinnor.90 På så vis kan en textpassage om en känd 

historisk kvinna både förmedla en kvinna ur ett socialt perspektiv men också ur ett politiskt 

perspektiv. Jag kommer att använda detta teoretiska tillvägagångssätt för att utröna huruvida 

det förmedlas ett slags nutida genuskontrakt i läroböckerna för historieämnets kurs 1b, där 

kvinnor i historien framställs på något typiskt sätt och i specifika sammanhang. Detta möjliggör 

en analys av hur kvinnor framställs i läroböcker, som en del av läromedel, och vad det är för 

perspektiv som förmedlas som grund för elevernas menings- och identitetsskapande. 

Reproduceras ett genuskontrakt med tydliga föreställningar om hur män/man, kvinnor/kvinna 

ska vara mot varandra eller finns inte sådana värden i läromedlen utan snarare värden som 

främjar lika förutsättningar och möjligheter oavsett kön. 

Kategorisering av materialet baseras lämpligast på Yvonne Hirdmans ordningsstruktur av kön, 

där genus är basen för de ekonomiska, sociala och politiska ordningarna.91 Exemplen i varje 

kategori är utvunnet ur materialet, eftersom jag ovan motiverat att jag inte i förväg ska 

kategorisera för att hitta hur materialet ”passar in” i redan givna kategorier.92 Jag reserverar mig 

även för att det finns fler sociala och kulturella kategorier och dimensioner av detta. En 

intersektionell analys har väglett mig vid nedan kategoriseringarna, eftersom ett sådant sätt att 

angripa materialet kan visa på en kategorisering av kvinnor inom olika nivåer93. Därför räcker 

det inte att bara kategorisera materialet utifrån genus, som grund, ekonomi, politisk och sociala 

sammanhang, utan materialet kategoriseras också utifrån de skärningspunkter, där dessa tre 

ordningar möter varandra, som ett intersektionellt perspektiv på materialet synliggör.  

 

 

 

 

 

                                                           
90 McCall, s. 38. 
91 Ibid, s. 116. 
92 Vallström, s. 74 f. 
93 Ahrne. G, ”Intersektionalitet”, i Ett delat samhälle – makt, intersektionalitet och social siktning, Edling. C, 

Liljeros. F (red.), Stockholm: Liber, 2016, s. 180. 
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Tabell 1 

Anm: Detta är exempel hämtade från källmaterialet. 

De här grupperna har sammanförts till kategorier som inte tagit hänsyn till om medlemmarna 

av dessa kategorier själva upplevde en slags samhörighet. Dock är studiens syfte att undersöka 

vad läromedlens konstruerade historia förmedlar om kvinnor, inte bilden av den ”verkliga” 

historiens kvinnor.  

Analysen av materialet kommer att ha läromedelsteorins menings- och identitetsskapande som 

grund, eftersom det som förmedlas i läromedlen sägs ha en stor påverkan på undervisningen 

och undervisningen på individens självbild och syn på samhället, eftersom i den speglas 

samtiden.94 Med hjälp av given teori ska analysen försöka förklara samtidens föreställning som 

förmedlas om historiens kvinnor i de valda läromedlen. Historiemedvetande som analytiskt och 

teoretiskt begrepp kommer att användas som ett redskap för att föra in analysen på en 

ämnesdidaktisk nivå, eftersom det är ett centralt begrepp inom historiedidaktiken samt ett 

analytiskt redskap för att förstå historia som menings- och identitetsskapande. 

Resultat 
Här redovisas resultatet av den undersökning som gjorts av tre läroböcker. Efter varje redovisat 

resultat följer en sammanställning som utgått från Yvonne Hirdmans ordning av människor med 

ett intersektionellt perspektiv, som redogjorts i uppsatsens teori- och metoddel. För att tydligt 

sammanställa resultatet av materialet, kommer det framtagna materialet att sorteras i olika 

diagram. Deras funktion är att tydligt visa hur ofta kvinnor nämns, i vilka sammanhang och 

därmed hur de framställs. Kategoriseringen utgår från de teoretiska utgångspunkterna. Efter 

detta följer en sammanfattande analys av varje lärobok. Avslutningsvis sker en separat och mer 

                                                           
94 Ammert, 2008, s. 25. 
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Ekonomiskt Socialt/Ekonom
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generell analys av de tre läroböckerna, med teoretiska ansatserna som utgångspunkt, i den 

avslutande analysen. 

Perspektiv på historien 1b 
Hans Nyström, Lars Nyström och Örjan Nyström beskriver i förordet att frågor om bland annat 

förhållanden mellan könen i historien har blivit mer och mer aktuellt ju fler forskningsfält som 

öppnat sig.95 Under kapitlet om forntiden, antiken och medeltiden så nämns perspektiv som 

både är kvinnor och mäns, vid fem tillfällen. I dessa textpassager beskrivs det som att 

situationerna eller händelserna gällde både kvinnor och män. Dock har författarna visat hur 

kvinnorna och männen inte helt delade samma erfarenheter kring samma händelse, just på grund 

av deras kön, exempelvis att varken slavar eller kvinnor omfattades av den athenska 

demokratin.96 Dock har författarna inte problematiserat varför just kvinnor inte ansågs som fria 

medborgare i Athen.  I dessa tre kapitel finns det fem fördjupningsrutor. Den första rutan 

handlar om Perikles och hans fru Aspasia som var ”berömd för sin skönhet, men ännu mera för 

sin intelligens och bildning”97. Rutan problematiserar också den underordning som Aspasia 

stod inför i samhället. Den andra fördjupningsrutan heter ”Kön och kloster” och handlar om hur 

och varför stormän satte sina döttrar i kloster. Detta sades vara ett billigare alternativ än 

giftermål.98 Den tredje fördjupningsrutan beskriver hur medeltida män och kvinnor klädde sig 

som det andra könet när det var olika sorters fester.99 Den fjärde rutan beskriver endast en 

kvinnas perspektiv, nämligen heliga Birgittas. Rutan beskriver Birgittas religiösa erfarenheter 

och framsteg.100 Den femte och sista fördjupningsrutan handlar om idrott och lekar på 

medeltiden. Här är texten skriven med könsneutrala benämningar såsom ”människor” och 

”man” roade sig eller ”man” samlades tillsammans. Dock nämns det i en mening att det aldrig 

förekom tävlingar med bara kvinnor som deltagare, utan flickor fick utmana pojkar med ett 

slags handikappsystem där flickan fick något slags försprång.101 Vid två tillfällen nämns endast 

situationer som involverade kvinnor. Dels nämner texten att det förmodligen var kvinnor som 

upptäckte att det gick att så grödor på marken102, och Drottning Margareta som en betydande 

och ihågkommen kvinna. Drottning Margareta nämns i den allmänna huvudtexten om 

                                                           
95 Nyström, Nyström, Nyström, s. 3. 
96 Ibid, s. 44. 
97 Ibid, S. 46. 
98 Ibid, s. 70. 
99 Ibid, s. 81. 
100 Ibid, s. 87. 
101 Ibid, s. 90. 
102 Ibid, s. 32. 
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Engelbrektupproret. Hon benämns som den danska drottningen som genom äktenskap med den 

norske kungen också kunde göra anspråk på den svenska kronan.103 

Fortsättningsvis följs dessa kapitel av fyra andra kapitel som behandlar den tidigmoderna tiden 

i Europas historia. Upptäcktstiden nämner endast manliga perspektiv, med beteckningar såsom 

”handelsmän” och ”upptäcktsmän”.104 Dessutom förtydligas texten om upptäcktsfärderna med 

bilder på Christofer Columbus, manliga penningutlånare och Jakob Fugger.105 Delen som 

behandlar renässansen och reformationen nämner kända historiska män såsom, Michelangelo, 

Copernicus, Galilei Galilei, Isaac Newton, Leonardo da Vinci och Martin Luther.106 Dock 

kompletteras texten om Martin Luther med en bild på honom och hans fru, Katharina von Bora. 

Hon nämns som hans katolska hustru som han skaffade en familj med.107 En fördjupningsruta 

nämner de spanska erövrarnas syn på både kvinnliga och manliga indianer.108  Under delen om 

stormaktstiden så nämns en hel del svenska kungar. I en mening beskrivs det att Gustav Adolfs 

dotter Kristina styrde Sverige efter trettioåriga kriget.109 Därefter dyker drottning Kristinas 

namn upp ytterligare två gånger lite senare i texten. Dels nämns det att hon tog avstånd från 

böndernas krav att sänka adelns makt. Dels har en egen fördjupningsruta tillägnats henne. Rutan 

beskriver hur drottning Kristina hör till 1600-talets mest gåtfulla personligheter. Man trodde 

först att hon var en pojke, men fastän hon var en flicka så fick hon en utbildning som var ovanlig 

för den tidens flickor. Som tonåring tog hon avstånd från den traditionella kvinnorollen. Hon 

tog del i landets styrelse men ägnade sig framförallt åt hovets kulturliv. Hon vägrade gifta sig 

och lämna protestantismen för katolicismen och forskare menar idag att Kristina konverterade 

för att hon var trött på utbildningen i kalla norden.110 Detta kapitel har även en bild på greven 

Magnus De la Gardie och hans hustru Maria Eufrosyne. Texten till bilden beskriver Magnus 

De la Gardies yrkesliv i korta drag och beskriver sedan att hans hustru Maria avbildades ett 

trappsteg över sin man eftersom hon var av kunglig släkt.111 

Kapitlet om 1700-talet nämner två välkända kvinnor, nämligen Mary Wollstonecraft och Ulrika 

Eleonora. I övrigt nämns det på en bild till texten om den industriella revolutionen att kvinnor 

                                                           
103 Ibid, s. 88. 
104 Ibid, s. 100. 
105 Ibid, s. 100, 104, 105. 
106 Ibid, s. 107 f. 
107 Ibid, s. 108. 
108 Ibid, s. 103. 
109 Ibid, s. 129. 
110 Ibid, s. 132. 
111 Ibid, s. 131. 
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anställdes framförallt för att de var billig arbetskraft.112 Fortsättningsvis nämns det att kvinnor 

under franska revolutionen hade gjort stora insatser men blivit utestängda från rösträtten, 

valbarheten, utbildning och ekonomisk frihet.113 Dessutom finns en fördjupningsruta om just 

kvinnornas delaktighet i den franska revolutionen. Kvinnornas demonstrationståg resulterade i 

kungafamiljens flykt och efter det återvände aldrig kungen till Versailles.114 Däremot nämns 

det inte om kvinnor fick rösträtt i och med den amerikanska revolutionen, förutom att texten 

nämner att ”de flesta vita män fick därmed rösträtt”115. En ruta beskriver Marys stormiga liv 

som ger en bild av vilka svårigheter en kvinna som ville leva fritt och självständigt mötte på 

denna tid. Rutan beskriver hennes uppväxt med en alkoholiserad pappa som misshandlade 

mamman och att hon flyttade till Paris och började sitt mest betydande verk ”Till försvar för 

kvinnans rättigheter”. Detta verk handlar även resten av rutans stycken om, förutom ett där 

hennes giftermål och familjeliv nämns och hur hon tragiskt dog av blodförgiftning när hon 

födde barn.116 Ulrika Eleonora nämns endast i en mening, där det står att hon lämnade över 

kronan till sin make Fredrik I.117 

I kapitlet Ideologierna och nationalism beskrivs det att det fanns en stor diskussion kring den 

allmänna rösträtten i samhället.118 Dock nämns det att kvinnorna och deras rätt under denna tid 

fortfarande stod utanför debatten om rösträtt.119 En underrubrik fokuserar på kvinnornas 

rättigheter under fem sidor. Först problematiserar boken kvinnans omyndighet under denna tid. 

Kvinnan stod under sin far tills hon gifte sig och hennes man tog över förmyndarskapet. Texten 

beskriver detta som att kvinnan var nästan helt beroende av männen i sin närhet fram till slutet 

av 1800-talet.120 Därefter följer ett stycke om kvinnors ställning i hushållet och inom 

äktenskapet. Kvinnans ställning i hushållet beskrivs som stark, där mannen och kvinnan delade 

på arbetsuppgifterna. Texten beskriver problemen som ogifta mödrar stod inför, exempelvis en 

”horpall” längst ned på kvinnosidan i kyrkan.121 Däremot påverkade det nya sättet att leva och 

tänka även familjelivet. Texten beskriver att fler och fler av arbetsklassens kvinnor gifte sig 

sent eller förblev ogifta, de jobbade oftare utanför hemmet men hade fortfarande huvudansvaret 
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115 Ibid, s. 155. 
116 Ibid, s. 151. 
117 Ibid, s. 171. 
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för barnomsorg och hushållsarbete. Borgerlighetens kvinna fick dock inte arbeta utanför 

hemmet. Hennes roll som mor blev dock betydligt viktigare. Mannens sfär blev den offentliga 

och kvinnans den privata.122 Boken går vidare med att beskriva synen på kvinnans sexualitet på 

denna tid, som var knappast erkänt av samtiden. Hemmets kvinna skulle vara ren och oskyldig 

medan de prostituerade kvinnorna skulle tillfredsställa männens begär.123 Avslutningsvis 

beskrivs hur kvinnans rättigheter förblev allt fler i och med slutet av 1800-talet. Kvinnan fick 

arvsrätt, näringsfrihet och större jobbmöjligheter.124 En fördjupningsruta visar vad kvinnor fick 

och inte fick arbeta med under 1800-talet. Exempelvis var det förbjudet för kvinnor att arbeta 

inom de flesta statliga yrkena.125  

Kapitlet om västvärlden under tidigt 1900-tal beskriver vid tre tillfällen att kvinnor fick fortsätta 

vara utan rösträtt.126 Tillslut fick Sverige lika rösträtt för både män och kvinnor.127 Texten om 

första världskriget beskriver att under kriget fick både män och kvinnor offra sig för kriget. Till 

texten finns en bild på kvinnor som arbetar i en fabrik. Fabriken på bilden var beroende av 

kvinnornas arbetskraft när männen var ute i krig.128 Denna bild bekräftar att de soldater som 

texten skriver om kan tolkas som män. En fördjupningsruta nämner kvinnor och mäns 

ohälsosamma moden under slutet av 1800-talet. Kvinnor ville vara smala i midjan och använde 

således en korsett med snörning i ryggen.129 En annan fördjupningsruta beskriver varuhuset 

NK:s historia. Till texten finns en bild på shoppande kvinnor.130 

I kapitlet Från krig till krig beskrivs modet under 1920-talet som höjden av omoral, eftersom 

modet på denna tid betydde korta kjolar för kvinnornas del.131 I texten om nazismen i Tyskland 

beskrivs det att i och med nazismens ideologi så hamnade kvinnornas i en underordnad 

ställning, utom i egenskap som mödrar.132 Till detta kommer även en bild på en ammande 

kvinna.133 En fördjupningsruta beskriver motståndsrörelsen på denna tid. Dock beskrivs detta i 

könsneutrala termer, såsom ”motståndare”. Däremot kompletterar en bild texten i rutan. Bilden 
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föreställer en grupp italienska partisaner med tre män och tre kvinnor.134 Texten om förintelsen 

beskriver att det både var judiska kvinnor och män som blev utsatt för förföljelse, 

koncentrationsläger och gasades ihjäl. Dessutom var det både kvinnor och män som 

genomförde detta på order.135 En fördjupningsruta beskriver rädslan som ogifta kvinnor hade 

att bli med barn. Även gifta kvinnor oroade sig över att få för många barn. Abort var förbjudet. 

Men genom att några modiga människor trotsade lagarna så avskaffades preventivmedelslagen 

och rädslan att bli med barn skingrades.136 Återigen nämns det att när männen tjänstgjorde som 

soldater fick kvinnorna ta över deras arbeten, men samtidigt ha kvar sitt husmodersansvar i 

familjen.137 

I det näst sista kapitlet finns bland annat ett kapitel om Rosa Parks och hennes aktion som blev 

startskottet för medborgarrättsrörelsen i USA.138 Även Margaret Thatcher nämns både i den 

allmänna huvudtexten och med en kompletterande bild. Texten nämner i en mening hennes 

reformer.139 En underrubrik nämner kvinnans ekonomiska frigörelse som beskriver att fastän 

kvinnor mer och mer började förvärvsarbeta så hade de fortfarande huvudansvaret över 

hushållsarbetet och familj.140 Självständighetskämpen Sarojini Naidu finns på en bild 

tillsammans med Gandhi men den allmänna huvudtexten beskriver endast hans kamp för 

Indiens självständighet.141 Pippi Långstrump nämns i en fördjupningsruta. Hon sades 

representera samtidens uppror mot det gammaldags sättet att uppfostra barn. Hon 

representerade även en protest mot det kvinnliga idealet att vara mjuk och försiktig. Pippi var 

en stark och modig flicka, representerade kraven i samhället på jämställdhet mellan kvinnor 

och män.142 Slutligen beskrivs kvinnokampen och jämställdhetsreformer som genomfördes på 

70-talet. Kvinnorna ville bli ekonomiskt oberoende och detta krävde bättre villkor på 

arbetsmarknaden. Här problematiserar bristen på barntillsyn som ett av skälen till kvinnans 

ekonomiska beroende gentemot mannen. Löneskillnaderna beskrivs också som ett stort 

problem. Flera reformer förtydligade att barnen skulle vara ett gemensamt ansvar mellan 
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kvinnorna och männen.143 Detta ledde till attitydförändringar och nya perspektiv på områden. 

Kvinnors perspektiv och inte bara männens.144 

Kapitlet Efter 1989 nämner varken någon enskild kvinna, kvinnor som grupp eller både män 

och kvinnor. 

Diagram 1 

 

Källa: Hans, Nyström, Lars, Nyström, Örjan, Nyström, Perspektiv på historien 1b, Malmö: Gleerups, 2016. 

Analys Perspektiv på historien 1b 
En intressant analys av redovisat material är kvinnors perspektiv i relation till männens. Genom 

hela Perspektiv på historien 1b framställs kvinnor som grupp eller kvinnor som individer i 

relation till någon man eller män. I Antiken nämns Perikles och hans fru, i Medeltiden nämns 

döttrar till stormän som blev satt i kloster, Drottning Margareta beskrivs som rättmätig till 

Sveriges krona i sin roll som fru till den norske kungen, under Franska revolutionen beskrivs 

det kvinnliga demonstrationståget i relation till de allmänna manliga demonstrationer, Mary 

Wollstonecraft nämns som fru och mor, Ulrika Eleonora ger kronan till sin man, männens 

debatter beskrivs när boken behandlar kvinnlig rösträtt, den kvinnliga arbetskraften beskrivs i 

relation till männens krigsinsatser och kvinnan på arbetsmarknaden beskrivs i relation till 

mannen i familjen. Även Ohlander har i tidigare forskning konstaterat att vid de få gånger som 

kvinnor nämns i historieläroböckerna så är det tillsammans eller i relation till män.145 Denna 

sorts framställning av kvinnor har således inte förbättrats sedan tidigare 

läromedelsgranskningar av Perspektiv på historien 1b. 
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Sammanställning Perspektiv på historien 1b

Ekonomiskt Politiskt/Ekonomiskt Socialt/Ekonomiskt Socialt Socialt/Politisk Politiskt
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Tillämpningen av historiemedvetande som meningsskapande är lämplig i analysen av 

Perspektiv på historien 1b. Historiemedvetandet bidrar till att ge människan en mening i 

tillvaron, samt bidrar till en självförståelse.146 Ammert menar att elevers föreställningar om sig 

själv och omvärlden skapas och omskapas i historieundervisningen, men att det inte alltid leder 

till det ”goda” meningsskapandet. Det finns en risk att meningsskapandet blir det motsatta där 

fördomar och förgivettaganden förstärks.147 Ett meningsskapande där kvinnliga bedrifter och 

erfarenheter alltid är i relation till män syns i den granskade läroboken, eftersom kvinnor i 

historien har framställs på ett sätt som inte förmedlar starka, självständiga förebilder för elever.  

Förutom dessa texter som beskrivits här ovan så använder författarna olika könsneutrala 

benämningar i den allmänna huvudtexten. Under Medeltiden och Antiken är det framförallt 

beteckningen bonde eller bönder som används för att förklara hur samhället och livet såg ut för 

människor som levde förr. I kapitlet om Antiken så nämns kvinnors uteslutning från 

samhällslivet vid några enstaka gånger, exempelvis att de inte hade rösträtt.148 Hirdman 

bekräftar att kvinnorna i både Athen och Rom saknade genomgående politiska rättigheter. 

Däremot var det skillnad mellan kvinnorna som tillhörde de övre och lägre samhällsskikten.149 

Här har det inte tagits hänsyn till kvinnor utifrån sociala klasser, utan utgåtts från kvinnor som 

en grupp. I kapitlet om medeltiden används könsneutrala benämningar som bönder och 

människor i allt högre grad än tidigare kapitel som allt mer talade om män och kvinnor. Hirdman 

nämner att under medeltiden fanns de flesta människorna på landsbygden. Kvinnornas 

ställningar berodde på böndernas allmänna status. Fastän ogifta kvinnor var omyndiga så 

arbetade både kvinnor och män tillsammans med jordbruket, som bönder.150 På så vis kan 

slutsatser dras att när Perspektiv på historien 1b beskriver böndernas perspektiv under 

medeltiden så gäller det förmodligen både kvinnornas och männens erfarenheter i hög grad. 

Dock har inga problematiseringar gjorts mellan kvinnor och mäns livsvillkor. 

Sociala, sociala/ekonomiska och sociala/politiska sammanhang utgör största delen av hur 

kvinnor framställs i läroboken. Kvinnor framställs ofta som mödrar, fruar och ansvariga för 

hushållet. Ekonomiska och politiska situationer nämns till stor del i klass- och 

könssammanhang, där klass och civilstånd spelar stor roll beroende på hur kvinnor framställs i 

arbetslivet och i politiska sammanhang. I de politiska sammanhangen finns ett fokus på 
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omyndiga kvinnor, men även detta beror på civilstånd eftersom villkoren för omyndighet kontra 

myndighet skiftade. Här syns ett tydligt exempel på intersektionalitet, eftersom de ekonomiska 

och politiska sammanhangen som kvinnorna framställs i har tydliga skärningspunkter i sociala 

sammanhang. 

Epos 1b 
I kapitlet Den förindustriella tiden nämns det att kvinnor i samlar- och jägarsamhällen 

förmodligen hade mer att säga till om, eftersom de hade ett stort ansvar för insamlandet av 

föda.151 Kvinnorna födde fler barn och i och med befolkningsökningen förändrades samhället. 

Detta innebar att kvinnornas inflytande minskade och de blev bundna till bostad och småbarn i 

och med jordbrukssamhällena.152 I Antiken beskrivs kvinnan som omyndig utan rösträtt.153 I en 

underrubrik om kinesiska filosofer beskrivs det att ”precis som kvinnan ska lyda sin man och 

barnen sina föräldrar, ska undersåtarna lyda härskaren”154. I en bildtext om Karl den store finns 

en bild på Angela Merkel, eftersom hon tog emot Karl den store-priset år 2008. Texten handlar 

dock endast om Karl den store.155 I bildtexten om den arabisk-muslimska kulturen under 800-

talet finns det en berättelse om en kalif som gifte sig med den ena kvinnan efter den andra och 

sedan avrättar dem efter bröllopsnatten. En kvinna lyckas dock överlista kalifen med att berätta 

sagor. Till slut vill inte kalifen döda henne.156 En bildtext beskriver att utbildning inte var för 

kvinnor och det var få kvinnliga studenter under medeltiden.157 Fortsättningsvis finns det två 

bildtexter till den allmänna, löpande texten, som beskriver hur gifta kvinnor under medeltiden 

kännetecknades genom att hon hade huvudet täckt. Kvinnor som blivit änkor fick bestämma till 

viss del över sitt liv. Bilden till texten är en teckning från 1300-talet där en änka illustreras 

tillsammans med ekorrar, som symboliserade den kvinnliga sexualiteten.158 

I en bildtext i Tidigmodern tid nämns en kvinna som en muslimsk härskares ”favoritfru”, en 

fördjupningsruta beskriver hur en 15-årig slavflicka var tvungen att gå runt naken på ett fartyg, 

och en bildtext beskriver hur kvinnliga studenter och forskare fanns från början vid Europas 

äldsta universitet.159 Epos 1b nämner de kända kvinnorna drottning Margareta, drottning 
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Kristina och kejsarinnan Katarina med en kort mening om att Kristina var den siste Vasa-

regenten, Margareta nämns bara i anslutning till en byst av henne och Katarina beskrivs som en 

av de få enväldiga kejsarinnorna under 1700-talet.160 En av stormaktstidens konsekvenser 

beskrivs som att kvinnorna fick ta över en stor del av arbetet på gårdarna medan männen var 

ute i krig. Detta hade även hänt senare under historien.161 Slutligen beskriver kapitlet att ”en 

massa människor” anklagades under häxprocesserna. Texten visar en bild på en kvinna som 

sades vara en häxa.162 

Både under amerikanska revolutionen och franska revolutionen beskrivs det att kvinnorna var 

undantagna från rösträtten.163 Även denna lärobok har två rutor om kvinnotåget i Versailles och 

Mary Wollstonecraft. I rutan om Mary Wollstonecraft beskrivs hennes idéer om kvinnans 

rättigheter. Hon blev dock starkt kritiserad av hennes samtid.164 Återigen nämns kvinnans 

omyndighet.165 En fördjupningsruta nämner att på 1700-talet var omkring 10% av Sveriges 

bruksägare kvinnor. Detta förutsatte dock att de var änkor. I annat fall kunde kvinnorna arbeta 

tillsammans med deras män, detta förutsatte att de var gifta.166 Vanligtvis var det herrskapet 

som inspekterade ägorna och kvinnorna tvättade.167 Hemindustrin var populär under denna tid. 

En bild till texten visar spinnande kvinnor.168 

I kapitlet om 1800-talets ideologier så problematiseras likhet inför lagen, som gällde män och 

inte kvinnor och hur kvinnorna i praktiken var utestängda från de flesta försörjningsmöjligheter 

samtidigt som de hade ett stort ansvar för barnen i familjen. Därför föreslogs lagstiftning som 

inte begränsade kvinnors rättigheter i förhållande till männen. Detta förslag gick inte igenom.169 

En underrubrik beskriver 1800-talet utifrån kvinnornas omyndighet, äktenskap, ideal och 

sociala klass. Helst skulle döttrar endast vistas i offentligheten vid tre tillfällen: när hon döps, 

när hon gifter sig och när hon begravs. En bild på en bok visar att flickor skulle fostras till sina 

framtida kvinnoroller. Nästan inga kvinnor i Europa hade medborgerliga rättigheter. De flesta 

kvinnor var underordnade och beroende av män. Kvinnorna var nästan helt utestängda från 

utbildning och det borgerliga idealet menade att kvinnor skulle lära sig att ta hand om hushållet 
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och underhålla sin man eller manliga släktningar. En allmän åsikt var att det var bättre att gifta 

sig än att bli ”slav”. Ogifta kvinnor behövde försörja sig och de flesta arbetade som lärare eller 

sjuksköterskor. En fördjupningsruta beskriver Elizabeth Garrett Anderson som en kvinnlig 

pionjär från en välbärgad familj och som kämpade för att bli läkare.170Fortsättningsvis nämn 

faran för kvinnor under förlossning, en ruta om tidens kvinnokämpar både i den allmänna 

huvudtexten och i en ruta nämns Florence Nightingales liv.171 Återigen nämner texten under 

1800-talet kvinnans uteslutning från arbetsmarknaden, framförallt i anslutning till det moraliska 

förfall detta skulle innebära för familjen och hushållet.172 Kapitlet innehåller två rutor om 

politiska kvinnor och en ruta om hur lågavlönade småskolelärarinnor var.173 En 

fördjupningsruta nämner borgarklassens kvinnor och denna tids syn på kvinnans 

underlägsenhet och en fördjupningsruta beskriver kvinnorna och jordbruket.174 Vid två tillfällen 

nämns kvinnor i folkrörelser och kvinnornas rösträtt, även suffragetterna nämns kortfattat.175 

Befolkningstillväxten avstannade i slutet av 1800-talet sägs bero delvis på att kvinnorna insåg 

att om de skaffade färre barn så skulle de själva må bättre, dessutom kan detta ha berott på 

kvinnans förbättrade ställning. Detta gällde dock bara medelklassens kvinnor.176 Kapitlet 

avslutas med fem sidor om ogifta kvinnor i Sverige under 1800-talet. Denna del handlar om 

ogifta kvinnors myndighet, deras möjlighet att utbilda sig, och äktenskapet. Slutligen finns ett 

tillägg om kvinnor i uniformerade, statliga yrken.177 

I kapitlet om Världskrigen nämns kvinnornas rösträtt vid tre tillfällen.178 Till texten om första 

världskriget finns en kompletterande text på sidan om kvinnornas situation under kriget, 

eftersom det var första gången de flesta kvinnorna gav sig ut i arbetslivet.179 I delen om 

nazismen under andra världskriget nämns det att den var starkt kvinnofientlig vilket bidrog till 

att kvinnorna under denna tid blev än mer underordnade männen.180 I en fördjupningsruta 

beskrivs mödrarnas situation och behovet av barnbegränsning.181 Den allmänna huvudtexten 

beskriver hur kvinnorna hade ersatt männen i arbetslivet under kriget, vilket hade gett dem en 
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ny bild av sig själva. Men de kvinnliga arbetarna drabbades särskilt hårt under de ekonomiska 

kriserna.182 Vidare beskriver texten hur kvinnornas situation i Sverige förändrades i och med 

den lika och allmänna rösträtten. Kvinnor fick myndighet över sitt eget äktenskapsval och det 

öppnades upp fler utbildningsmöjligheter. Moderskapspolitiken och moderskapet var ett 

huvudintresse för kvinnliga politiker, vilket kompletteras med en bild på Allmänna BB i 

Stockholm och en bildtext om mödrarnas situation.183 Ytterligare beskrivs ett statligt behov av 

familjeomsorg eftersom många mödrar inte kunde köpa dagliga behovsvaror till sina barn, på 

grund av att det inte hade någon makt över familjens ekonomi.184 Till den allmänna huvudtexten 

finns en kompletterande text som beskriver kvinnorna i kriget.185 

I kapitlet Välfärd och undergångshot nämns kortfattat att i de länder där kvinnans ställning varit 

stark har också barnkullarna varit små, kvinnors lägre löner problematiseras och i en 

kompletterande text till den allmänna huvudtexten beskrivs att 1950-talet var hemmafruns 

årtionde. Att en hustru inte behövde arbeta var ett tecken på välstånd.186 Margaret Thatcher och 

hennes politiska arbete återkommer vid fyra tillfällen i texten.187 Även Hillary Clinton beskrivs 

i texten, dock i den kompletterande texten bredvid den allmänna huvudtexten som beskriver 

manliga presidenter i USA.188 Återigen beskrivs hemma-mamman som ett ideal för många 

under andra delen av 1900-talet.189 En fördjupningsruta beskriver den kvinnliga arvsrättens 

historia och en ruta beskriver flickor i skolan.190 Vidare nämner boken flera sydamerikanska 

ledare och en kvinnlig LO-ordförande.191 En underrubrik nämner kvinnorna i politiken och 

arbetslivet och ytterligare en beskriver kvinnorna i familjelivet. I underrubriken om 

tjänstesamhället beskrivs det att tjänstesektorn alltmer började fyllas av kvinnorna eftersom fler 

kvinnor satsade på vidare studier, vilket resulterade i bättre jobb och högre lön.192 
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Sista kapitlet beskriver kort om diskriminering av framförallt kvinnliga romer i Sverige. Texten 

beskriver också att både kvinnor som män ansluter sig mer och mer till extremistiska grupper 

samt att fler kvinnor gör värnplikt.193 Slutligen nämns flickor och kvinnor som idrottar.194 

Diagram 2 

 

Källa: Robert, Sandberg, Per-Arne, Karlsson, Karl, Molin, Ann-Sofie, Ohlander, Epos 1b, Stockholm: Liber, 2012. 

Analys Epos 1b 
Den absolut mest framträdande slutsatsen som går att göra rörande resultatet är motsägningen 

av kvinnornas roll i historien. Majoritetens av beskrivningarna av kvinnornas liv i historien ges 

i kompletterande rutor eller bildtexter, som utgör en stor del av vart kvinnorna framställs i denna 

lärobok. Kvinnliga bedrifter, såsom kvinnor i arbete eller kvinnornas kamp för politiska 

rättigheter, beskrivs nästan uteslutande i kompletterande texter eller i specialavsnitt i form av 

underrubriker. Ohlander menar i sin granskning att dessa särskilda avsnitt med uppgifter om 

kvinnliga bedrifter inte verkar lämnat något avtryck i huvudtexten.195 På så vis kan 

beskrivningen av kvinnors liv och arbete i speciella avsnitt medföra direkta motsägelser till 

spridda små stycken om kvinnor som placerats i den allmänna huvudtexten.196 Detta syns tydligt 

i kapitlet 1800-talets ideologier där, utifrån specialavsnitten, det kan antas självklart att 

kvinnornas livsvillkor och rättigheter lämnats större utrymme i huvudtexten. I huvudtexten har 

kvinnorna knappast spelat någon roll. På så vis är det tydligt att kvinnornas liv i historien har 

lagts till som en slags ”och-historia”197. 
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En annan viktig aspekt av materialet är hur kvinnan framställs som pendang till mannen. I 

Ohlanders studier framkommer det att kvinnor ofta nämns tillsammans med och i relation till 

män.198 Detta är tydligt märkbart även i Epos 1b. Exempelvis nämns det hur kvinnor fick ta 

över männens arbetsuppgifter vid krig, även kvinnorna blev tvungna att arbeta för att försörja 

männen, Drottning Kristina nämns i relations till hennes manliga för- och efterträdare, kvinnors 

ideal och uppgifter i samhället står i relation till männen och männen i politiska revolutioner 

avslog debatter om kvinnlig rösträtt. Kvinnliga perspektiv och erfarenheter nämns till större 

delen i anslutning till någon eller flera män. Hirdman menar att detta är en del av ett 

genuskontrakt. Mannen har historien igenom varit kvinnans ”fängelse” men oftast enda 

frihetsmöjligheten.199 Denna framställning av kvinnor som pendang till männen synliggör 

genuskontrakt i historien, men förmedlar även vidare detta i dagens historieundervisning. Detta 

skulle kunna vara en del av historieundervisningens menings- och identitetsskapande som 

läroboken förmedlar, eftersom den ”organiserar elevernas tänkande”200. På så vis förmedlas 

detta ”förhandlade” vidare och elever reproducerar värden såsom att kvinnans enda 

frihetsmöjlighet är genom mannen. 

Sociala och sociala/ekonomiska dimensioner av hur kvinnor framställs i läroboken utgör nästan 

hälften av det kvantitativa materialet. Läroboken förmedlar således till stor del kvinnor som 

gifta, som mödrar, som grupp betraktad som klass, samt kvinnor på arbetsmarknaden. Denna 

bok har således valt att framställa kvinnor utifrån deras roll antingen i hemmet, som fruar och 

mödrar, eller som arbetande kvinnor. Till viss del problematiseras kvinnornas olika situationer 

beroende på social klass, men allt för ofta buntas kvinnornas perspektiv ihop till ett kollektivt 

perspektiv.  

Möt historien 1b 
I kapitlet Från forntiden till den moderna tidens början är det först en bit in i den allmänna 

huvudtexten som kvinnornas situation under denna tid nämns. Detta görs genom att spekulera 

kring hur pass stark kvinnans ställning i vikingatidens samhälle var.201 Däremot finns en 

kompletterande ruta, eller en fördjupningsruta till den allmänna huvudtexten som beskriver 

kvinnans underordning. Det beskrivs att forskare tror att kvinnor och män levde jämställt i 

jägar- och samlarsamhällen. När samhällena gick över till jordbrukssamhällen blev 

människorna mer bofasta och kvinnorna födde fler barn som de blev tvungna att ta hand om. 

                                                           
198 Ohlander, s. 34 f. 
199 Hirdman, 2004, s. 123.  
200 Ibid, s. 121 f. 
201 Larsson, s. 42. 
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Därmed försvagades kvinnans ställning, eftersom hon inte kunde ansvara i lika hög grad som 

mannen över försörjningen.202 I Antiken nämns det att kvinnorna var uteslutna från politiken 

och i en ruta beskrivs kvinnoliv i Aten och Sparta. Atenska kvinnor saknade politiska rättigheter 

och hade ingen arvsrätt. I Sparta var barnafödande viktigt och kvinnorna fick vistas ute eftersom 

de tog hand om gårdarna när männen var i krig.203 Under Medeltiden beskrivs det att kvinnorna 

var omyndiga i Europa, vilket innebar att de inte fick föra sin egen talan och de fick inte ärva. 

Änkorna hade den starkaste ställningen bland kvinnorna, eftersom de hade rätt att bestämma 

över sin egendom och sina liv.204 I en ruta nämns Jeanne D’Arc och heliga Birgitta samt 

Drottning Margareta och Drottning Kristina och deras bedrifter nämns i varsina bildtexter.205 

Fortsättningsvis beskriver texten fridslagarna som infördes i Sverige på 1200-talet som hade till 

syfte att skydda kvinnorna i hemmen.206 Slutligen finns en ruta som beskriver att många kvinnor 

fick ta över skötseln av gårdarna när männen stupade i krig. Det fanns således ett överskott på 

kvinnor och eftersom de hade svårt att försörja sig så hamnade många kvinnor i brottsliga 

banor.207 

Kapitlet Det långa 1800-talet nämner, vid fyra tillfällen, debatten om kvinnlig rösträtt som 

skulle dröja länge innan den infördes och att kvinnorna uteslöts från alla 

rättighetsförändringar.208 Vidare finns en bildtext om Drottning Victoria av England och 

avslutningsvis nämns det att 1800-talets nya ideologier alla menade att kvinnan inte var jämlik 

mannen utan var hans underordnade, vilket innebar att kvinnor inte hade rätt till samma fri- och 

rättigheter.209 

I Det moderna Sveriges framväxt beskrivs det att även kvinnor var medlemmar i olika 

nykterhetsorganisationer. Dock fick inte gifta kvinnor, i början av 1900-talet, köpa alkohol och 

ogifta kvinnor fick köpa betydligt mycket mindre alkohol än männen.210 Vidare beskrivs det 

hur industrialiseringen innebar att fler kvinnor började arbeta i industrierna, dock tjänade 

kvinnorna bara hälften av männens löner. Dessutom fanns det ett stort motstånd mot kvinnliga 

arbetare inom arbetarrörelsen, eftersom de angås konkurrera med mannen.  Under första och 

                                                           
202 Ibid, s. 40. 
203 Ibid, s. 44 f. 
204 Ibid, s. 50 f. 
205 Ibid, s. 54, 58 f, 68. 
206 Ibid, s. 58. 
207 Ibid, s. 67. 
208 Ibid, s. 74, 77 f. 
209 Ibid, s. 88 f. 
210 Ibid, s. 108. 



  

37 
 

andra världskriget fick kvinnorna ta över männens arbetsuppgifter men efter kriget försvann 

många av dessa kvinnor från arbetsmarknaden. I huvudtexten beskrivs det hur det under lång 

tid ansågs vara kvinnans uppgift att ta hand om barnen men under slutet av 1900-talet kom även 

många av de gifta kvinnorna ut på arbetsmarknaden. Ofta förvärvsarbetade kvinnan och tog 

även hand om hemmet. Lagar som förenklade för gifta mödrar att förvärvsarbeta infördes.211 

Fortsättningsvis nämns kvinnor och politik vid ett flertal tillfällen i huvudtexten. 

Kvinnorörelser startade för att förbättra kvinnornas situation i samhället. Enligt lag var 

kvinnorna omyndiga förutom änkorna. En del adelskvinnor och bondhustrur förde sin egen 

talan och hade egna gårdar men under 1800-talet flyttade alla kvinnor fram sina positioner i 

samhället. Lika arvsrätt infördes, gifta kvinnor fick bestämma över sin egen egendom, kvinnor 

fick möjlighet att studera vid universitet och tillslut blev även gifta kvinnor myndiga. Några 

kvinnliga författare nämns i texten för att ha stridit för kvinnlig rösträtt. Många menade dock 

att kvinnans främsta uppgift var att föda barn och ta hand om hemmet. Kvinnorna var länge 

utestängda från politiskt deltagande på grund av tydliga könsroller i samhället. En annan debatt 

om detta nämns i texten. Denna handlade om att eftersom många kvinnor yrkesarbetade så 

borde de också ha rätt att rösta. När kvinnorna senare fick delta i rikspolitiken uppkom nya 

politiska frågor såsom moderskapspolitik. En utbyggnad av barnomsorgen skulle underlätta för 

mödrar att ge sig ut för att yrkesarbeta.212 En ruta beskriver hur fattiga kvinnor tvingades att 

prostituera sig och en ruta beskriver hur preventivmedel var skamligt för kvinnor att använda 

sig av men även befriande.213  

I kapitlet Från jordbrukssamhälle till tjänstesamhälle beskrivs det att i jordbrukssamhället 

arbetade kvinnorna liksom männen på gården. Fattiga kvinnor fick ofta mjölka korna och unga 

flickor fick jobba som pigor. Mjölkning ansågs länge som en kvinnlig syssla, men blev mer och 

mer en manlig syssla i och med mekaniseringen. Vid tillfällen såsom krig kunde kvinnorna ta 

över männens jobb, men aldrig tvärtom. Att laga mat och ta hand om barn angås endast som 

kvinnans uppgift. En del kvinnor jobbade också med att spinna garn i hemindustrin.214 Fattiga 

kvinnor riskerade att hamna på spinnhus, en slags arbetsinrättning. Många kvinnor tog också 

arbete som hembiträden; en del åkte till Amerika där de flesta unga flickor fick jobb som 

”Swedish maid”.215 En underrubrik beskriver att kvinnorna hade större frihet i industrierna och 

                                                           
211 Ibid, s. 109 f, 115, 123, 133. 
212 Ibid, s. 111 f, 114 f, 117, 132. 
213 Ibid, s. 112, 132. 
214 Ibid, s. 145 f, 148. 
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att många kvinnor fortsatte att jobba i industrierna även efter att de gift sig, för att familjen 

skulle kunna överleva. Arbetarkvinnorna behövde på detta vis dubbelarbeta, eftersom de också 

fick ansvara för hemmet. Tändsticksindustrin sägs ha lockat flest kvinnor under 1800-talet. 

Oavsett yrke fick kvinnorna alltid mindre i lön än männen, vilket motiverades med att det dels 

var mannen som skulle försörja familjen, dels med att kvinnorna kunde tillverka det de behövde 

själva vilket mannen inte kunde. Det tydliggörs också att det var kvinnornas uppgift att ta hand 

om barnen, inte männens.216 När arbetsmarknaden skakades av kriser var det också kvinnliga 

arbetare som fick gå från arbetena först. Många av dessa började senare jobba i den offentliga 

sektorn inom barn- och äldreomsorgen.217 Huvudtexten beskriver också att till följd av 

lagstiftning fick kvinnor börja söka statliga anställningar. Oftast var dessa yrken till för ogifta 

kvinnor som tillhörde medelklassen och hade någon slags utbildning. Dock förväntandes en 

medelklasskvinna upphöra med sitt arbete när hon gift sig.218 Likaså var kvinnor utestängda 

från universitet länge, fram till år 1870.219 Avslutningsvis finns en ruta som förklarar kvinnans 

definitiva steg ut på arbetsmarknaden. På 1950-talet var det kvinnliga idealet att vara hemmafru, 

vilket resulterade i att många kvinnor slutade arbeta när de gifte sig. På 1960-talet hade många 

unga kvinnor utbildat sig och förstod att hemmet inte var den enda möjliga arbetsplatsen. En 

förutsättning för detta var den utökade barnomsorgen. 220 

Det sista kapitlet som benämner kvinnor och inte könsneutrala benämningar är De stora 

konflikternas tid. Återigen nämns det i huvudtexten att när männen skickades ut i första 

världskriget fick kvinnorna ta över deras arbetsuppgifter. Detta ledde till en ökad jämställdhet 

efter kriget, eftersom kvinnorna hade visat att de klarade av att utföra samma arbetsuppgifter 

som männen.221 Slutligen nämns några historiskt kända kvinnor, nämligen Margaret Thatcher, 

Rosa Parks och Florence Nightingale. Thatcher syns på en bild med Sovjetunionens ledare, men 

bildtexten handlar endast om honom. Rosa Parks nämns kortfattat i den allmänna huvudtexten 

som huvudsakligen handlar om Martin Luther King. Florence Nightingale nämns i en bildtext 

som beskriver att hon var sjuksköterska under Krimkriget.222 

                                                           
216 Ibid, s. 158 f. 
217 Ibid, s. 168. 
218 Ibid, s. 160. 
219 Ibid, s. 161. 
220 Ibid, s. 168. 
221 Ibid, s. 186. 
222 Ibid, s. 218, 277, 297. 
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Diagram 3 

 

Källa: Olle Larsson, Möt Historien 1b, Malmö: Gleerups, 2016. 

Analys Möt Historien 1b 
Något som tydligt framträder i materialet, från dess början till dess slut, är valet att beskriva 

kvinnans eller kvinnornas perspektiv och erfarenheter i kompletterande texter eller rutor. 

Exempelvis ”Kvinnoliv i Antikens Aten och Sparta”, ”Knektänkornas land”, ”Kvinnor i 

tjänstemannayrken” och ”Kvinnorna tar det definitiva steget ut på arbetsmarknaden”. 223 Detta 

sätt att framställa kvinnor på sidan av den allmänna texten, eller den redan fastslagna historien, 

kan uppfattas som att historien kompletteras med gömda eller glömda kvinnor.224 Mycket sällan 

har kvinnornas liv i historien beskrivits i den allmänna huvudtexten, utan där förmedlas 

könsneutrala benämningar, vilket tidigare forskning visat är vanligt.225 Även om Möt Historien 

1b är en nyskriven lärobok visar resultatet att lite verkar ha förändrats från vad tidigare 

forskning konstaterat.  

Som diagrammet visar så utgör ekonomiska dimensioner den största delen av framställning av 

kvinnor i läroboken. En möjlig förklaring till detta är att läroboken till största del behandlar 

1800-talet och 1900-talet226, då ekonomiska aspekter såsom lönearbete och arbetsmarknad är 

centrala punkter. Vid ett flertal tillfällen problematiseras kvinnornas intåg på arbetsmarknaden 

utifrån sociala skiktningar. Här syns en tydlig intersektionell skärning mellan ekonomiska och 

sociala dimensioner. Samtidigt som texten beskriver orättvisorna för de arbetande kvinnorna, 

med lägre lön och ett huvudansvar för hushållet, så beskrivs det att kvinnor i andra sociala 

klasser inte ens förväntades arbeta. Dessutom hörde yrkesarbetandet till vissa civilstånd, 

                                                           
223 Ibid, s. 45, 67, 160, 168. 
224 Hirdman, 1992, s. 11, 13. 
225 Berge och Widding, s. 11. 
226 Se resultatets kapitelindelningar i resultatet. 

Sammanställning Möt Historien 1b

Ekonomiskt Politiskt/Ekonomiskt Socialt/Ekonomiskt Socialt Socialt/Politskt Politiskt
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exempelvis att en del statliga yrken endast var till för ogifta kvinnor av medelklassen. Även i 

den tidigare delen av läroboken syns en skärningspunkt mellan sociala och ekonomiska 

dimensioner men också politiska. Ogifta som gifta kvinnor benämns som omyndiga, medan 

änkor däremot beskrivs som myndiga att bestämma över sitt eget liv och egendom samt hade 

arvsrätt. 

Möt Historien 1b framställer kvinnor betydligt mindre i sociala dimensioner. Kvinnors liv i 

historien som mödrar och hustrur framställs mindre än kvinnors liv i historien som arbetare 

eller som politiskt aktiva. I de sammanhang som kvinnor benämns som mödrar är detta ofta i 

anslutning till att hushållet och barnomsorgen ansågs vara kvinnliga arbetsuppgifter. De 

könsskillnaderna som finns i arbetsfördelningen i hemmet liknar de på arbetsmarknaden.227 

Därför är den sociala/ekonomiska dimensionen av framställning av kvinnor relativt stor. Det 

finns en tydlig koppling mellan kvinnan på arbetsmarknaden och kvinnan i hemmet, eftersom 

det vid ett flertal tillfällen beskrivs hur kvinnan inte hade försörjningsansvaret över familjen 

och fick således mindre i lön, kvinnorna fick lämna männens arbetsplatser när de kom tillbaka 

efter krigen för att återgå till deras kvinnliga uppgifter i hemmet, samt att hemmet beskrivs vid 

flera tillfällen som kvinnans huvudsakliga plats och ansvar. 

Fortsättningsvis är det framförallt det politiska uteslutandet som kvinnor i historien mött som 

framställs i läroboken. Kvinnors avsaknad av lagliga rättigheter är också tydliga framställningar 

av kvinnor i historien i politiska sammanhang. Berge och Widding beskriver att kvinnor snarare 

benämns som passiva offer än aktiva subjekt.228 Detta på grund av att det beskrivs att kvinnor 

fick rösträtt eller gavs arvsrätt som änka. Detta kan således tolkas som att läroboken framställer 

detta som att det inte var någon särskild insats som resulterade i detta utan helt enkelt att det 

gavs rösträtt eller arvsrätt åt kvinnor.  

Avslutande analys 
Det finns några tydliga likheter mellan de tre läroböckerna. Alla tre beskriver den allmänna 

huvudtexten med könsneutrala benämningar, såsom bönder, slavar eller människor, medan 

kompletterande sidotexter, bildtexter och fördjupningsrutor beskriver och framställer kvinnorna 

i historien. Eftersom det används särskilda, kompletterande rutor till detta, kan det antas att den 

allmänna huvudtexten inte alls nämner kvinnornas perspektiv i historien, vilket även är en 

                                                           
227 Christofer Edling, ”Social skiktning”, i Ett delat samhälle – makt, intersektionalitet och social siktning, 

Edling. C, Liljeros. F (red.), Stockholm: Liber, 2016, s. 64.  
228 Berge och Widding, s. 12 f. 
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analys som Ohlander gjorde i sin granskning, där hon menar att mänskligt blir manligt.229 

Därför går det att konstatera att inte mycket har förändrats utifrån de förbättringar som 

föreslagits i tidigare forskning och läroboksgranskningar.230 Kan detta bero på bristen av statlig 

kontroll och granskning av läromedel, i och med nedläggandet av skolöverstyrelsen och Statens 

institut för läromedelsinformation.231 Eller kan detta helt enkelt bero på att det är denna kunskap 

som ska förmedlas i läroböckerna. Läroböcker säger mycket om ett samhälles självförståelse 

och speglar de föreställningar och värderingar som anses viktiga att föra vidare. 232 De tre 

undersökta läroböckerna är inget undantag. Dessa kan dessutom antas utgöra en stor del av de 

läroböcker som används i historieundervisningen i gymnasieskolan, eftersom det har 

konstaterats att dessa är de flest sålda läroböckerna. Perspektiv på historien 1b, Epos 1b och 

Möt historien 1b förmedlar ett historiemedvetande som bygger på en förmedling hur kvinnor 

är ett ”och” eller ett tillägg i historien.233 

En annan likhet mellan de tre läroböckerna är i vilka sammanhang kvinnor framställs i. I alla 

tre böckerna framställs kvinnor i historien till stor del i ekonomiska sammanhang. Perspektiv 

på historien 1b och Epos 1b framställer kvinnor i största grad i sociala sammanhang. Utifrån 

materialet så är typiska exempel på dessa sorters framställningar kvinnliga yrken i historien, 

kvinnor som arbetskraft, kvinnor i hemmen och kvinnor som mödrar och fruar. Ohlander 

konstaterar i sin granskning att ekonomiska sammanhang, såsom deltagande i olika sorters 

produktioner historien igenom, framställs i stor grad som manliga, vilket både ger en 

missvisande bild av kvinnors historia men också av den ekonomiska historien.234 Efter tidigare 

granskningar så syns en skiftning av framställningen av kvinnor som del av den ekonomiska 

historien i läroböckerna. Vad detta beror på är en helt annan undersökning men genom 

uppsatsens resultat så är det tydligt att det är främst i ekonomiska sammanhang som kvinnor 

nämns. Visserligen skulle detta kunna visa på en förändring av läroböckerna i en positiv 

riktning. Samtidigt finns det en risk att spegla och reproducera stereotypiska föreställningar om 

könen, såsom yrken och platser som på så vis fortsätter vara ”kvinnliga”. 

                                                           
229 Ohlander, s. 39 
230 Ibid, s. 38, 73. 
231 Sofia Stridsman, Åtta av tio lärare hinner inte granska läromedel, Skolvärlden, 2014-11-19, 

https://skolvarlden.se/artiklar/atta-av-tio-larare-hinner-inte-granska-laromedel, hämtad 22/11 2018. 
232 Danielsson Malmros, s. 204. 
233 Hirdman, 1992, s. 12. 
234 Ohlander, s. 69. 
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Kvinnorna i läroböckerna framställs i de olika ekonomiska sammanhangen, även vid 

skärningspunkterna för andra kategoriseringar, som mödrar och fruar. Oftast återkommer 

texterna om kvinnor i arbete till hushållsarbetet. Det beskrivs ofta hur kvinnorna hade ansvar 

för hemmet, oavsett hur arbetsvillkoren i samhället såg ut beroende på tidsperiod. Visserligen 

var detta en central del i många kvinnors liv, oavsett samhällsklass. Däremot förmedlar denna 

syn på kvinnan i arbete i läroböckerna genusarbetsindelningen som är en social konstruktion. 

235 Läroböckerna för vidare viktiga kunskaper och värderingar. Läroböckerna förmedlar 

kunskaper om män och kvinnor i historien som skulle kunna betraktas som ett nutida 

genuskontrakt, där ”kvinnliga” och ”manliga” yrken, platser och egenskaper är de värderingar 

som förs vidare. Det är dessa värderingar och kunskaper som genom ett historiemedvetande 

blir meningsbärande och skapar identiteter för att förhålla sig till samhället och sig själv och 

sitt sociala kön. 

Alla tre läroböckerna problematiserar könsvillkoren för män och kvinnor inom ekonomiska 

aspekter i olika tidsperioder till viss del. Möt Historien 1b gör detta allra mest. Texterna i 

böckerna beskriver hur arbetsklassens kvinnor arbetade men hade enligt den tidens normer inte 

försörjningsansvaret och fick därför lägre lön. Dessutom hade kvinnan ansvaret över hemmet. 

I tidigare jordbrukssamhällen arbetade män och kvinnor tillsammans. Däremot problematiseras 

villkoren för kvinnor från andra samhällsklasser mycket sällan. Epos 1b nämner i någon mening 

att borgarklassens kvinnor hade andra villkor under 1800-talet och att en del rättigheter endast 

tillkom medelklassens kvinnor. På detta vis har kvinnor framställts i ekonomiska sammanhang 

som arbetande, fastän detta endast gällde kvinnor från en viss samhällsklass. Det kvinnliga 

perspektivet har således buntats ihop till ett kollektivt perspektiv som utelämnar många 

kvinnors perspektiv, exempelvis kvinnor från högre samhällsskikt som på något vis har blivit 

representerade genom kungligheter i läroböckerna istället. Fortfarande blir en del kvinnors liv 

i historien till ett tyst kollektiv.236 

Läroböckerna skriver relativt lite om kvinnor i politiska sammanhang. Visserligen nämner alla 

tre böckerna kvinnor i politiska sammanhang nästan exakt lika ofta i relation till böckernas antal 

sidor. Dock handlar nästan alla framställningar om kvinnor i politiska sammanhang om manliga 

debatter och perspektiv på kvinnornas rättigheter. En del kända kvinnor i historien nämns i 

politiska sammanhang, exempelvis Drottning Margareta, Florence Nightingale och Mary 

Wollstonecraft. Drottning Margareta och Mary Wollstonecraft nämns båda någon gång i 

                                                           
235 Hirdman, 1992, s. 126 f. 
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beskrivningarna om dem som någons mor eller hustru. Perspektiv på historien 1b nämner inte 

ens Florence Nightingales och Möt Historien 1b beskriver henne i hennes roll som 

sjuksköterska, medan Epos 1b beskriver hennes utbildning och bidrag till kvinnors möjlighet 

till utbildning. Både Epos 1b och Perspektiv på historien 1b beskriver Mary Wollstonecrafts 

verk ”Till försvar för kvinnans rättigheter”. Dock behandlar större delen av rutorna om 

Wollstonecraft hennes familjeliv som mor och hustru. Således fokuserar inte läroböckerna på 

kvinnliga bedrifter inom politiska sammanhang, utan snarare förmedlar en bild av att kvinnorna 

gavs eller fick politiska rättigheter, av män.237 Även i de politiska sammanhang som kvinnor i 

historien framställs inom tillkommer deras roll som moder och hustru. 

Civilstånd är något som har fått stor fokus i hur kvinnor i läroböckerna framställs. Läroböckerna 

beskriver kvinnors villkor historien igenom som beroende av civilstånd. I texterna framkommer 

det allt ifrån kvinnors omyndighet som inte gällde änkor, ogifta kvinnors arbetsuppgifter, 

kvinnor inom medelklassen som fick sluta arbeta när de gifta sig, förmyndarskap och äktenskap, 

ogifta mödrars problem i samhället, kända historiska kvinnors äktenskap eller brist på detta och 

gifta till ogifta kvinnor i olika samhällsklassers relation till arbetsmarknaden. Läroböckerna har 

således framställt civilståndet som något viktigt vid beskrivning av kvinnor i historien. Oavsett 

om det varit i sociala, politiska eller ekonomiska sammanhang har kvinnors civilstånd avgjort 

olika villkor och framställningarna av dessa. Detta är en faktor som därför speglar sig i alla 

dessa kategoriseringsordningar och dess skärningspunkter. I övergripande termer framställs 

kvinnor i de tre läroböckerna framförallt som ogifta, gifta eller änkor. 

Tidigare har forskning fastslagit att det finns få namngivna kvinnor i läroböckerna och att 

kvinnliga insatser förbigås.238 Dessutom är texterna om kvinnor i läroböckerna högst 

deskriptiva och ger varken förklaring varför eller hur kvinnors roll i historien blivit så.239 

Wallach Scott skriver att genus i historien oftast är deskriptiv istället för att tolka fenomen och 

peka ut orsakssamband.240 Det har således konstaterats att bristen på kvinnors perspektiv i 

läromedel för historieämnet snarare ger flickor i dagens skola en självförståelse som baseras på 

underordning.241 Dessutom ger historieläroböckerna knappast några positiva bilder av 

framgångsrika kvinnor i historien till dagens elever, vilket kan göra det svårt för flickor att 
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238 Ohlander, s. 68 f. 
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identifiera sig med någon som haft betydelse i historien.242 Även min uppsats, som utgår från 

nuvarande läroplan och ämnesplan, visar en brist på namngivna kvinnor och kvinnliga insatser. 

Till viss del beskriver böckerna kvinnliga insatser och namnger historisk kända kvinnor, men 

desto mindre förklarar läroböckerna dessa insatser eller namngivna kvinnors bedrifter. Om den 

historien som beskrivs i läroböckerna är den allmänna historien, som Hirdman beskriver som 

männens historia, skriven av män och om män, så finns det definitivt en avsaknad av kvinnliga 

förebilder i läroböckerna. Detta innebär att det finns en risk att flickor i dagens gymnasieskola 

inte känner sig delaktiga i historien, eftersom kvinnors insatser har osynliggjorts.243 

Som konstaterat utgör kvinnornas liv i historien en mycket liten del av den allmänna, 

huvudsakliga texten. Detta tillsammans med att kvinnliga insatser förbigås lämnar inte stor 

mening och identitet till en del elever som tar del av läroböckerna i historieundervisningen. 

Ammert anser att värden utgör en central bärare av tidsöverskridande meningssammanhang. 

Detta innebär att värden som är aktuella för elevernas egna liv ger ett sammanhang mellan dået 

och nuet, vilket i sin tur ger ett sammanhang eller en mening som är begripligt för eleverna. 

Värdena som förmedlas inom historieämnet möjliggör en förståelse till hur den tidens 

människor agerade men också varför vår tids människor värderar en del värden högre än andra. 

Innehållet i läroböckerna utgör på så vis redan en värdering om vad som bör behandlas och inte, 

i relation till kursplan.244 De värden som kan tyckas förmedlas, utifrån uppsatsens resultat, är 

att kvinnliga insatser i historien inte värderats särskilt högt. Innehållet om kvinnor i dessa 

läroböcker förmedlar således en värdering om vad som anses som viktig kunskap att föra vidare. 

I denna kunskap förmedlas värden om könsmyter vidare.  

Berge och Widding samt Ohlander har tidigare konstaterat hur den kvinnliga underordningen 

befästs i historieläroböckerna och att det således är svårt för flickor att identifiera sig som en 

grupp som haft en betydelse genom historien.245 Dessutom kan historieundervisning som 

bygger på dessa läroböcker knappats bidra till att ge flickor positiva självbilder i dagens 

samhälle eller kvinnliga förebilder i historien.246 Jag anser att de tre läroböckerna förmedlar ett 

stereotypiskt, idealtypiskt genuskontrakt vilket tydligt markerar könens skilda positioner och 

förutsättningar, eftersom de förmedlar föreställningar och uppfattningar om kvinnans liv i 
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historien som inte ger samma förutsättningar för alla elever på grund av en historieundervisning 

som till stor del baseras på läroböcker, som reproducerar värderingar om könsmyter. 247 

Wallach Scott menar att den historiskt konstruerade motsättningen mellan manligt och kvinnligt 

frambringar som en slags evig motsättning mellan män och kvinnor, eftersom utifrån kvinnors 

erfarenheter tänker och väljer kvinnor på ett sätt eftersom de är kvinnor. Detta skulle kunna 

vara värderingar och kunskaper som läroböckerna för vidare, eftersom läromedel har som syfte 

att återskapa eller reproducera befintlig kunskap, inte skapa ny kunskap.248 På så vis kan 

eleverna som möter dessa läroböcker i historieundervisningen utveckla ett historiemedvetande 

som skapar en identitet som bygger på traditionella föreställningar om könen, exempelvis att 

hemmets sfär är kvinnligt, eftersom alla tre läroböcker i denna undersökning framställer 

kvinnor till stor del som mödrar, fruar och arbetande kvinnor men som ansvarade för hushållet 

och barnomsorgen. Uppsatsens syfte är inte att undersöka i vilken utsträckning läromedel 

påverkar eleverna, men det är tydligt att ämnet syftar till att utveckla eleverna 

historiemedvetande som i sin tur påverkar deras identitet och mening i tillvaron. I resultatet 

synliggörs stereotypa föreställningar om män och kvinnor, om manligt och kvinnligt, vilket 

strider mot lärares jämställdhetsuppdrag på så vis att undervisningen förmedlar föreställningar 

som inte främjar lika möjligheter oavsett kön.249 

Avslutningsvis visar uppsatsens resultat att kvinnor framställs i hög grad som gifta, ogifta eller 

änkor, som arbetande inom kvinnliga yrken eller inom det obetalda hemarbetets sfär.  De tre 

läroböckerna förmedlar således ett historiemedvetande som skapar en mening i tillvaron samt 

en identitet i samhället som ovanstående yrken, platser och titlar.250 Eftersom 

historiemedvetandet som historieämnet syftar till att utveckla sägs vara ”en mental kompass 

som hjälper oss att orientera oss i tiden och skapa mening i tillvaron”251 och att detta påverkar 

vår verklighetsuppfattning och identitet252 skulle förmedlingen av kvinnor, som de tre 

läroböckerna gör, påverka elever till att förstå sig själva och samhället genom hur kvinnor 

framställs i läroböckerna; passiva, som pendanger, som hustrur och mödrar, som har vissa 

tillskrivna egenskaper som passar till givna yrken och platser. Detta är inte att understödja 

värden som jämställdhet mellan könen, där utbildningen ska främja lika rättigheter och 
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skyldigheter oavsett kön.253  Istället betonas traditionella föreställningar om kön, där flickor och 

pojkar i skolans världs lär sig vad som lämpligt enligt de traditionell, stereotypiska 

könsmyterna. På så vis begränsas såväl kvinnor och mäns möjligheter.254 Om 

historiemedvetande påverkar människors mening i tillvaron genom att förklara de 

bakomliggande villkoren för dennes plats de innehar i samhället, är det mycket troligt att det 

som läroböckerna visar har varit kvinnors plats i historien mycket väl kommer att fortsätta vara 

kvinnans plats i nutiden och framtiden.255 Dessutom är framställningen av kvinnor i stor grad 

som grupp, vilket en del av nutidens elever kanske kan identifiera sig i, andra inte. 

Förmodligen har det skett förändringar av läroböckerna sedan tidigare granskningar. En 

historisk granskning av läroböcker har dock inte varit uppsatsens syfte. Visserligen 

problematiseras genus historien igenom vid några tillfällen i läroböckerna. Dock sker detta 

alldeles för sällan. Framförallt när en av böckerna menar att historievetenskapen har förändrats 

över tiden och frågor om hur förhållandena mellan könen förändrats har blivit viktiga.256 Därför 

går det att fastställa, utifrån tidigare forskning och genom denna nya undersökning, att lite har 

gjorts för att lyfta in kvinnans perspektiv i historien, så att alla elever får samma möjligheter till 

ett identitets- och meningsskapande historiemedvetande i historieundervisningen. Något som 

jag anser är ett område för vidare forskning är just hur och i vilken utsträckning elevernas 

identitets- och meningsskapande påverkas av läroböckerna. Tidigare har det endast konstaterats 

att läromedel och framförallt läroböcker är en central del i historieundervisningen. Det har 

också konstaterats att syftet med historieämnet i gymnasieskolan är att eleverna ska utveckla 

ett historiemedvetande. Historiemedvetandets tillämpning är både av identitetsskapande och 

meningsskapande karaktär. Men hur mycket eleverna faktiskt påverkas och hur deras identitets- 

och meningsskapande bildas utifrån historieundervisningen och vilka slags identiteter och 

mening som skapas är fortfarande ett obesvarat forskningsområde. 

Således förmedlar de undersökta läroböckerna föreställningar där kvinnor i historien blir som 

den andra, tillägget eller det där lilla och:et. Detta skulle mycket väl kunna säga något om 

samtidens värderingar eftersom läroböckerna sägs spegla just det. Det går endast att föreställa 

sig vad det skapar för identiteter och mening i tillvaron. Jämställdhetsuppdraget inom skolan är 

ett uppdrag som inte helt följs, eftersom det som läroböckerna förmedlar om kvinnor i historien 

                                                           
253 SFS 2010:800, Skollag 1 kap. 5-8 §§. 
254 Berg, s. 10. 
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speglar värden om könsnormer och föreställningen om kön som knappast strävar efter en skola 

som skapar samma möjligheter för män och kvinnor att forma samhället och sina egna liv. 

Istället kan detta förklaras genom ”att inte känna sig speglad och inkluderad i historieböckerna, 

i museiutställningarna, i historieforskningen gör det svårt att orientera sig i tillvaron. Att inte 

kunna se sig själv i historieskrivningen är smärtsamt, som att ens existens inte blir erkänd”257. 

Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur kvinnor framställs i tre läroböcker för 

historieämnet i gymnasieskola. Syftet är således att inte bara undersöka var kvinnor nämns i 

läroböckerna, utan framförallt hur de omtalas. De frågor som undersökts är: 

 Hur väl är kvinnor representerade i tre av historieämnets läroböcker i gymnasieskolan?  

 På vilket sätt och i vilka sammanhang har kvinnor blivit framställda i tre av 

historieämnets läroböcker? 

Materialet till denna uppsats är tre läroböcker för en historiekurs på gymnasienivå. Materialet 

har undersökt med både en kvantitativ metod men framförallt med en kvalitativ metod, då syftet 

med uppsatsen är att undersöka hur kvinnor framställs i historieläroböcker för gymnasieskolan. 

Läroböckerna har undersökts med ett funktionellt perspektiv för att förstå lärobokens funktion 

att stimulera kunskaper och färdigheter men också för att befästa identiteter och att legitimera 

sociala värderingar. Genom att se läroboken ur detta perspektiv kan kunskaper och färdigheter 

som eleverna ska utveckla undersökas och på så vis studera huruvida historiemedvetenhet och 

identitetsskapande stimulerar alla elever oavsett kön genom läromedel i historia. 

Denna uppsats utgår från tre huvudsakliga teoretiska utgångspunkter: genusteori, 

intersektionalitet och läromedelsteori. Till dessa teoretiska utgångspunkter finns en del 

begrepp, såsom genus och menings- och identitetsskapande, som denna uppsats använder sig 

av, både som analytiska redskap men också för att teoretisera undersökningen. På så vis kan 

denna undersökning sättas i relation till ett större teoretiskt sammanhang och förstås i relation 

till tidigare forskning. Genusteoretiska och intersektionalistiska perspektiv har används vid 

granskning av materialet, för att besvara mina frågor.  Läromedelsteoretiska ansatser har 

huvudsakligen används som vägledande vid analys och vid slutsatser. 

                                                           
257 Jörn Rüsen, History: Interpretation – Narration – Orientation, New York: Berghahn Books, 2005, s. 4 f. 



  

48 
 

Resultatet visar att alla tre undersökta läroböcker beskriver den allmänna huvudtexten med 

könsneutrala benämningar, såsom bönder, slavar eller människor, medan kompletterande 

sidotexter, bildtexter och fördjupningsrutor beskriver och framställer kvinnorna i historien. I 

alla tre böckerna framställs kvinnor i historien i framförallt ekonomiska sammanhang. Att 

framställa kvinnor i sociala sammanhang är också vanligt i läroböckerna. Utifrån materialet så 

är typiska exempel på dessa sorters framställningar kvinnliga yrken i historien, kvinnor som 

arbetskraft, kvinnor i hemmen och kvinnor som mödrar och fruar. Läroböckerna skriver relativt 

lite om kvinnor i politiska sammanhang men däremot är kvinnors civilstånd något som har fått 

stor fokus i hur läroböckerna framställer och omtalar kvinnor i historien.  

Historiemedvetande, som historieämnet syftar till att utveckla, sägs vara ”en mental kompass 

som hjälper oss att orientera oss i tiden och skapa mening i tillvaron” och att detta påverkar vår 

verklighetsuppfattning och identitet. Ett historiemedvetande som eleverna ska utveckla, med 

hjälp av en lärobok, kan påverka eleverna till att förstå sig själva och samhället genom hur 

kvinnor framställs i läroböckerna; som passiva, som pendanger, som hustrur och mödrar, som 

har vissa tillskrivna egenskaper som passar till givna yrken och platser. Detta är inte att 

understödja värden som jämställdhet mellan könen, där utbildningen ska främja lika rättigheter 

och skyldigheter oavsett kön.  Istället betonas traditionella föreställningar om kön, där flickor 

och pojkar i skolans världs lär sig vad som lämpligt enligt de traditionell, stereotypa 

könsmyterna. På så vis begränsas såväl kvinnor och mäns möjligheter. Flickor i dagens 

gymnasieskola lär sig, genom läroböckerna, kvinnor i historien som passiva och som tillägg 

och i relation till män i historien. 

En intressant aspekt som ständigt har varit närvarande genom denna uppsats är bristen av 

uppföljning från Skolverket. Tidigare forskning har konstaterat att läromedel både i 

grundskolan och i gymnasieskolan avviker från den tidigare läroplanen, men även från den 

nuvarande läroplanens jämställdhetsuppdrag enligt min forskning. Läromedel för historieämnet 

i gymnasieskolan har inte gett elever samma förutsättningar och möjligheter att fritt skapa en 

identitet och mening eller att nå sin fulla potential, eftersom traditionella föreställningar om kön 

varit tydliga i tidigare läromedel. Lika tydligt är det i läromedel idag, vilket denna uppsats visar. 

Arbetet mot en jämställd skola går vidare men frågan är hur den går framåt, eftersom kvinnors 

perspektiv i historien fortfarande är ett ”och” eller ett litet tillägg. 
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