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Abstract 
The purpose of this essay was to put a historical spin on the traditional gender analysis. 

Much research has been previously done aimed towards analyzing the representation of 

gender and gender roles in school text books. There seemed to be a lack of historical 

viewpoints however where the studies aim to look at the development of gender and 

gender roles throughout history. This study aims to analyze four different historical text 

books from the period of 1970–2016. Each of the five books come from each of the five 

decades’ in-between these years. The study aimed to study whether the representation of 

women have changed throughout these decades. The study presents evidence that 

representation of women and women's rights have increased, especially in the 2010's. The 

study also finds evidence that earlier books contain gender biased language. 
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Inledning 
 

”Kvinnofrågan är lika mycket en mansfråga och därmed en fråga för hela samhället” 

 

Framställningen av kvinnor inom media av olika slag är ofta en het diskussion som länge 

har genomsyrat det moderna samhället. Feministiska idéer om jämlikhet mellan könen 

har existerat ända sedan 1700-talet. Skolorna är där vi bildar våra tidigaste uppfattningar 

om hur samhället fungerar. Skolan har även länge agerat som en instruktör i hur man ska 

bli en god medborgare och deltagare i det demokratiska samhället. Därför är det mycket 

viktigt att studera hur historien har porträtterat kvinnors deltagande i samhället. Skolans 

bild av kvinnors deltagande i samhället och historien ligger till grunden för hur vi ser på 

kvinnors betydelse för samhället. Då är det ypperligt att studera hur denna porträttering 

historiskt har förmedlats i kurslitteratur i gymnasieskolorna genom tiderna. 

 

Syfte 
Skolan har historiskt sett haft som uppdrag att bilda goda medborgare som aktivt skall 

kunna deltaga i den demokrati som råder i västvärlden. Enligt läroplanerna har skolorna 

traditionellt sett vilat på västerländsk demokrati. För att människor skall bilda sig en 

uppfattning om hur samhället fungerar måste kännedomen kring hur de olika bidragande 

faktorerna till samhällets uppbyggnad presenteras på ett korrekt sätt. Kvinnor har länge 

ansetts vara utelämnade i historiska texter. Den kvinnliga historien har ofta ansetts vara 

mindre viktig och lämnats ute i historiska sammanhang. Inte förrän på senare tid har 

kvinnohistorien lyfts fram och velat studeras närmare. Syftet med studien av skolans 

kurslitteratur är väldigt viktig i den bemärkelsen att det är skolan som bildar vår 

uppfattning av samhället och våra medmänniskor. Det är skolans arbete att göra 

medborgare av oss och utbilda oss till att bli toleranta medlemmar av en demokrati. 

Genom att studera kvinnors porträttering i historielitteratur för gymnasieskolan kan man 

få en inblick i hur stor grad kvinnor fanns med i litteraturen och vad denna sade om 

dessa. Genom att studera detta kan man få en bild av hur framtidens litteratur skall se ut 

för att på ett så stort sätt inkludera och belysa kvinnohistorien. 
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Urval 
Den första läroplanen för Gymnasieskolan publicerades 1970 i Sverige. Denna läroplan 

blev känd som LGY70. Det är här man brukar säga att den moderna gymnasieskolan föds 

i Sverige. Därav kommer urvalet av litteratur för arbetet. Gymnasieskolan i sin moderna 

form föds vid denna tidpunkt vilket gör det relevant att studera hur litteraturen som 

använts porträtterat kvinnor redan från dess början. Gymnasieskolan har sedan efter detta 

sett uppdaterade läroplaner 1994 samt 2000 och 2011. Denna tidsperiod 1970–2011 har 

sett stora samhällsutvecklingar vad gäller kvinnors medverkan i samhället. Denna 

medverkan har klart fått olika prioriteringar i kurslitteraturen inom skolan. Därför känns 

det relevant att studera detta. 

 

Empiri Urval 
Den grundläggande empirin utvaldes framförallt med tid och tidsenlighet i åtanke. Många 

studier har gjorts kring representationer av kön och sexualitet inom läroböcker, men dessa 

saknar ofta ett historiskt perspektiv. Denna studie avser att studera fem läroböcker inom 

ämnet historia där det är tänkt att varje bok skall vara representant för sitt decennium. 

Därför har fyra böcker vars tryckning skedde under vardera av de fyra decennium som 

varit mellan åren 1970 och 2016 valts. Att studera fem böcker där en bok är representant 

för ett helt decennium är såklart bristfälligt. Tanken är inte att några vidare slutsatser skall 

kunna dras om huruvida kurslitteraturen var bättre eller sämre vid något tillfälle, utan 

arbetet skall ge en inblick i hur språk och representationen av kvinnor förändrats genom 

tiderna. För att kunna dra några vidare slutsatser hade ett större empiriskt material varit 

nödvändigt. Den främsta begränsningen för arbete var tid, därför fanns det alltid 

begränsningar för hur omfattande den empiriska grunden kunde vara. 

 

Frågeställningar: 
Med utgångspunkt i det teoretiska läget och så blir det uppenbart att kurslitteraturen runt 

om i världen och även i Sverige har stora problem med kvinnlig representation. Denna 

behandling av kvinnor i litteraturen tar sig olika uttryck. På grund av detta är det relevant 

att studera om huruvida detta är ett historiskt fenomen som funnits tidigare. Frågorna 

ställs för att försöka samla in de samtliga begrepp som den tidigare forskningen pekar på 

för att sedan kunna appliceras på den litteratur som arbetet undersöker. Frågorna är alltså: 
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1. Hur ser kvinnors representation ut i kurslitteraturen i historia mellan 1970–2016? 

2. Finns det tecken på textuell särbehandling, könsvinklat språk, maktstrukturer och 

kvinnlig segregation i denna svenska kurslitteratur? 

 

Teori 
Detta arbete vilar på Yvonne Hirdmans teorier om genus och genussystemet. I Hirdmans 

artikel Genussystemet – Reflexioner kring kvinnors sociala underordning skriver hon att 

genussystemets två grundläggande principer är särhållandet av vad som är manligt och 

kvinnligt samt etablerandet av det manliga som normen i samhället. Hirdman menar att 

alla som forskar inom kvinnoforskning måste ställa sig frågan om huruvida dessa 

principer kan upphöra och hur detta skulle kunna gå till. Att studera Genus och 

Genussystemet innebär att ifrågasätta den etablerade sociala underordning som kvinnor 

generellt sett har i världen. Man måste ifrågasätta denna ställning och bearbeta den. 

Begreppen ”Gender” och ”Gendersystem” tillhörde från början antropologin och stod då 

mer som en benämning av det kön som inte är biologiskt, alltså uppfattningar av vad som 

är manligt och kvinnligt respektive. På senare tid har orden fått nya innebörder och är nu 

synonymt med kvinnoforskning och feministiska idéer. Hirdman menar dock att 

diskussionerna kring ”gender” ofta brukar glida in på sexualitet och huruvida sexualitet är 

socialt betingat. Det saknas alltså en ren diskussion och kvinnors ställning. 1 

 

Hirdman går närmare in på begrepp som associeras med denna typ av teoretiska grund. 

Först ut är termen ”Genus”. Termen översätts traditionellt till ”socialt kön” och innebär 

alltså idén om könet som socialt betingat eller inlärt. Hirdman problematiserar dock hur 

termen används och menar att vid den föregående nämnda betydelsen av ordet så kan 

man få uppfattningen om att det sociala könet är något som man 'kliver i' eller något som 

den biologiska kroppen 'trär på sig' som ett ytterhölje. På grund av detta skiljer sig inte 

begreppet nämnvärt från andra begrepp så som ”Könsroll”. Hirdman menar att man borde 

kunna frigöra sig ifrån dessa begrepp. Genus blir dock i slutändan benämningen på 

sociala uppfattningar om könsroller och hur dessa förändras genom tid och rum. Med 

                                                 
1 Hirdman, Yvonne, Genussystemet – Reflexioner kring kvinnors sociala underordning, 1987 (Sid 49) 
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dessa föreställningar av specifika könsroller kommer och krav och förväntningar hos 

observerande. 2 

 

Efter denna förklaring blir Genussystemet uppenbart. Detta är benämningen på de 

strukturer, processer och fenomen som kommer som resultat av våra föreställningar kring 

genus. Genussystemet ter sig därför som en ordningsstruktur inom könen. Det är inom 

detta system som de tidigare nämnda två principerna kommer fram. Att man särhåller 

idéer om vad som är kvinnligt och manligt samt att det manliga ses som normen. Idén om 

varför detta system existerar har länge forskats omkring och Hirdman menar att 

forskningen länge har varit problematisk. Forskningen har ofta präglats av två sidor där 

den ena sidan står för det traditionella biologiska och Darwinistiska tänkandet om könen 

medan andra sidan har ett för gynocentriskt tänkande där det kvinnliga glorifieras till den 

grad att det spiller över åt andra hållet. Båda dessa menar Hirdman är ovetenskapliga. 3 

 

Ett viktigt begrepp inom genusteorin är Makt. Hirdman menar att meningsskapande och 

maktskapande strukturer finns överallt vare sig det gäller fysik som inom psykologi. Den 

fysiska delen avser platser och sysslor medan den psykologiska avser egenskaper. 

Särhållningen av vad som är kvinnligt och manligt är intimt länkat med dessa två 

uppfattningar. Mer specifikt riktar det in sig på arbetsfördelningar mellan könen. Idén kan 

också grunda sig i uppfattningen om skillnaderna mellan symbios och äventyrslust. Alla 

människor, menar Hirdman ser världen utifrån samma fysiska förutsättningar därmed kan 

man dra slutsatsen att alla har samma grundläggande drömmar om äventyrslust och 

symbios. Maktförhållanden som uppstått i samhället har dock förvridit dessa idéer så att 

manligt blivit synonymt med äventyrslust och kvinnligt med passiv symbios och 

trygghet. Det finns heller inga bevis som tyder på att det skulle finnas några nämnvärda 

biologiska skillnader mellan kvinnor och män som skulle kunna ligga till grund för dessa 

etablerade skillnader. Dessa skillnader kommer fram på grund av att man motsätter två 

olika idéer där idé A som uppfattas positiv urskiljer sig från idé B som uppfattas negativ. 

Detta urskiljande sker alltså på grund av motsättningen mellan två faktorer. Hirdman 

                                                 
2 Hirdman, 1987 (Sid 50-51) 
3 Hirdman, 1987 (Sid 51-52) 
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menar att denna motsättning är grunden för könsskillnaderna i samhället och grunden för 

denna menar hon är att exploatera det faktum att män inte kan föda barn vilket vilar på en 

biologisk grund samt glorifieringen av det manliga som det positiva av de båda. Hirdman 

menar att barn föds in och blir inlärda att dessa motsättningar är naturliga och att så inte 

är fallet. 4 

 

Hirdman presenterar tre olika steg där hon beskriver hur denna integration sker. Det 

första steget är genom kulturell överlagring, med det menar Hirdman tankefigurer. Det 

andra är den sociala integrationen där man avser arbetsfördelningar, institutioner samt 

artefakter. Den sista är socialisering, alltså direkt inlärning. Skapandet av 

maktförhållanden finns alltså i alla dessa tre former. Här måste också det faktum att även 

kvinnor själva är en del av detta system problematiseras och det tåls att diskutera, menar 

Hirdman till hur stor del kvinnor själva är en del i att skapa sitt eget förtryck. 5 

 

Genuskontraktet är ett annat viktigt begrepp som Hirdman tar upp i sin artikel. Här menar 

Hirdman att det verkar som att de flesta samhällen har någon slags 'överenskommelse' 

mellan könen, det vill säga en maktstruktur där könen har tydliga roller. Dessa kontrakt är 

osynliga och upprätthålls nästan omedvetet av de involverade. Kontrakten består av mer 

ingående de idéerna av hur kön skall uppträda i situationer. Det kan vara allt ifrån vem 

som skall förföra vem, eller vilka kläder som passar till en mer allmän uppfattning om 

hur varje person skall föra sig som sitt kön. 6 

 

 

Metod 
Arbetet kommer att bestå av en kvalitativ studie. Studien kommer att fokusera på hur 

kvinnor porträtteras i fem olika läroböcker för historia på gymnasienivå. Analysen 

kommer att bestå av att kvalitativt undersöka materialet utifrån följande termer: Det 

traditionellt manliga är alltså som Hirdman definierar, det äventyrliga och aktiva könet. 

Medan det kvinnliga är traditionellt passivt. Traditionellt sett menar Hirdman att det 

                                                 
4 Hirdman, 1987 (Sid 52–54) 
5 Hirdman, 1987 (Sid 54) 
6   Hirdman, 1987 (Sid 54–55) 
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manliga prioriteras över det kvinnliga. Därför menar man att litteratur ofta skrivs ur ett 

manligt perspektiv. Lees studier om könsvinklat språk visar på resultatet att böcker ofta 

använder sig av manliga eller könsneutrala pronomen där det inte behövs. Analysen 

kommer även bestå av en del där diskussioner kring den eventuella förändringen av 

kvinnors representationer kan speglas i de läroplaner som publicerats för 

gymnasieskolan. För att tydliggöra så kommer analysen alltså att bestå av 

undersökningen om huruvida kvinnors porträttering förändras genom böckerna. Analysen 

kommer att bestå av bland annat hur informationen om kvinnor presenteras rent textuellt, 

alltså om texterna särbehandlas från den andra informationen men även utrymmet som 

tillägnas dessa. Med den textuella porträtteringen avser undersökningen att studera om 

fenomen så som textuell särbehandling finns men också användningen av ifrågasättbara 

könspronomen, detta tillsammans med en mer generell undersökning kring den 

framställning av kvinnor som finns. Textuell särbehandling innebär att kvinnliga texter 

eller information kring dessa särbehandlas från den övriga texten. Detta kan innebära att 

man får uppfattningen om att kvinnospecifika frågor är något som behöver avsättas från 

den övriga texten och därmed särbehandlas. Undersökningen om användandet av 

könspronomen är att se om huruvida texterna i böckerna använder sig av neutrala 

könspronomen där det annars inte behövs. Det kan också innebära att man istället för att 

tala om kvinnor och män istället använder sig av kollektivistiska begrepp så som till 

exempel ”bönder” eller ”arbetare”. Den mer generella delen av analysen kommer att 

analyseras utifrån ett genusperspektiv där det rent empiriskt skrivna innehållet i texterna 

diskuteras, vilket kan ge en inblick i hur framställningen av kvinnor såg ut i böckerna. 

Här kommer arbetet att undersöka om huruvida kvinnor framställs som stereotypa 

varelser, alltså överdrivet sexuella eller ytliga men också framställningen av kvinnor som 

engagerar sig i normbrytande beteenden och på grund av detta porträtteras som något 

exotiskt. En viktig del inom genusteorin är begreppet ”maktstrukturer”, med detta 

kommer arbetet att undersöka om det finns underliggande tecken på att texterna skrivits 

med en tanke på kvinnor som passiva och män som aktiva som bakgrundstanke.  

Genusperspektivet presenterar möjligheter att finna strukturer som pekar på att kvinnor 

nedvärderas eller särbehandlas.  
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Tidigare forskning 
Jackie Lee 
Jackie F.K Lee manade att undersöka om det finns en dold läroplan för representationen 

av kön i japanska läromedel. Hon undersökte hur representationen av män och kvinnor 

fördelades i böckerna samt hur användandet av könsrelaterad vokabulär användes. Lee 

valde att använda sig av ett kvantitetsperspektiv där hon undersöker hur många ord som 

används för att fastställa sin frågeställning. Utifrån antalet ord som används kunde Jackie 

få en föreställning om japanska regeringen främjade ett jämlikt samhälle. Lees forskning 

kommer fram till att användandet av könsneutrala pronomen är vanliga men att 

stereotypa bilder av kvinnor och män ofta förekommer. Hon pratar också om något som 

kallas "Male Firstness" vilket är idén att böckerna kommer ur ett manligt perspektiv.7 Lee 

menar att termen 'Gender' representerar något som är socialt konstruerat. Detta står i 

kontrast till det biologiska könet som man föds med. Engelskan har två termer för detta 

vilket är 'Gender' och 'Sex'. Dessa två termer översätts båda till 'Kön' på svenska. Detta 

gör att det kan bli svårt att veta vad man talar om. Lee talar om något som hon kallar för 

Linguistisk Sexism, detta är små enkla ord eller meningar i textböcker som förmedlar ett 

vinklat budskap om det man läser, i detta fallet kön. Lee menar då att barn som läser 

dessa böcker i skolorna tar sig an detta budskap.8 Hennes forskning har visat att både 

japanska och engelska textböcker innehåller någon form av sexism emot kvinnor. 

Textböckerna utgår ofta ifrån ett manligt perspektiv och porträtterar världen och andra 

människor utifrån detta.  

 

Lee valde att studera just japanska textböcker på grund av att Japan traditionellt sett har 

varit ett patriarkalt land där kvinnors underkastelse är sett som normen. Dock har landet 

                                                 
7 Lee, Jackie F.K, 2014 A hidden curriculum in Japanese EFL textbooks: Gender representation, 

In Linguistics and Education, Vol. 27 (“Male Firstness”) 
8 Lee, 2014 (”Liguistic Sexism”) 
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på senare tid sett ett uppsving i idéer om jämlikhet och rättvisa. Lee tar upp en del 

begrepp som är typiska för den här formen av forskning. Dessa kan vara bra att se på. 

 

Lee talar om 'Female and male visibility' vilket ungefär översätts till Manlig och Kvinnlig 

synlighet. Lee menar att kvinnor ofta inte syns i olika sammanhang. Kvinnor lämnas ute 

för historia eller liknande som anses vara viktigare. Lee skriver att kvinnors utelämnade 

har setts i många studier gjorda inom ämnet. Här kan man se att kvinnor ofta blir 

utelämnade och att det är ett utbrett problem.9 Nästa begrepp är 'Gender Stereotyping' 

vilket ungefär översätts till Könsstereotyper. Med detta menar Lee att om man utsätts för 

en skev porträttering av ett kön så kommer man så småningom att få en skev uppfattning 

om detta. Detta i sin tur hindrar människor i deras förväntningar och uppfattningar om 

andra människor. Detta hjälper också till att cementera de etablerade könsnormer som 

kanske redan existerar i ett samhälle.10 Lee fortsätter vidare med 'Use of Gender Biased 

Language' vilket ungefär översätts till användandet av ett könsvinklat språk. Med detta 

menar Lee att man ofta använde manliga pronomen som utgångspunkt för alla människor. 

Lee tar upp några exempel på engelska ”Man is Evil” eller ”When the foreman comes”. 

Vi kan se här att manliga pronomen används ofta där det inte alltid behövs. Man gör 

alltså antaganden om könet på personen eller situationen. Detta menar Lee är hindrande 

för kvinnor så det stänger ute dessa ytterligare från debatt och konversationer. .11 

 

Biemmi 
Irene Biemmi skriver i sin artikel ”The imagery of gender in Italian textbooks” att Italien 

var väldigt sena med att acceptera jämlikhet i samhället. Under början av 2000-talet 

skedde en drastisk förändring i det italienska samhället som framför allt drevs av 

oberoende grupper för ökad jämlikhet i kurslitteratur och så vidare. Biemmi använder sig 

av en blandning utan kvalitativa och kvantitativa metoder för att undersöka om 

                                                 
9 Lee, 2014 (”Female and male visibility”) 
10 Lee, 2014 (”Gender stereotyping”) 

11  Lee, 2014 (“Use of genderbiased language”) 
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könsvinklat språk används i italienska kurslitteraturböcker. Biemmis forskning riktar sig 

framförallt emot de tidigare åren i skolan.12 

 

Biemmi ämnar undersöka om Project Polite som igångsattes av tidigare nämnda grupper 

har haft någon nämnvärd effekt på kurslitteraturens porträttering av kvinnor. Biemmi 

pekar på forskning om barnböcker som menar att dessa böckers influenser på barn har 

tidigare underskattats. Forskning visar på att barn tidigt skapar föreställningar om kön 

och strukturer. Om dessa barnböcker influerar detta så menar Biemmi att det är väldigt 

relevant att studera kurslitteratur i skolans tidigare år.13 

 

Biemmi precis som Lee talar om kvinnors osynlighet i litteraturen. Kvinnor porträtteras 

ofta som sekundära karaktärer i historier och får på grund av det lämna plats för sina 

manliga motparter. Biemmi kommer fram till att det finns en tydlig manlig majoritet 

bland karaktärerna. Biemmi såg också att det fanns en tydlig bild av två olika universum 

för män och kvinnor i böckerna. Dessa två universum visade på förutbestämda roller för 

båda könen. Biemmi menar att representationen av kön i den här bemärkelsen har stor 

verkan på vilka karriärval kvinnor och män väljer eller blir intresserade av i framtiden. 

Manliga karaktärer porträtteras ofta som vetenskapsmän eller politiker, alltså människor 

med mycket makt och mycket pengar. Kvinnor å andra sidan finns i passiva roller som 

hemmafruar eller arbeten som inte kräver mycket fysisk aktivitet.14 

 

Biemmi nämner också hur könspronomen används. För kvinnor är det ofta 'Kvinnor eller 

Flickor' medan för män är det 'Män eller Pojkar'. Tillsammans med dessa pronomen 

visade det sig att man associerade olika adjektiv med olika pronomen. För kvinnor var 

det ofta passiva adjektiv som användes medan för män användes ord som beskrev 

äventyrslusta och styrka. Ett begrepp som används i Biemmis forskning är den offentliga 

och privata sektorn. Kvinnor associeras ofta med den privata sektorn, det vill säga 

hemmet och familjen. Män å andra sidan visas ofta som utåtriktade och arbetande för 

                                                 
12 Biemmi, Irene, 2015: The imagery of gender in Italian textbooks. Research into primary school books, 

Foro de Educación, Vol. 13 Issue 18 (s. 16) 
13 Biemmi, 2015 (s.19) 
14 Biemmi, 2015 (s. 20-24) 
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samhällets bästa i det större perspektivet. Slutligen visa Biemmi på att män dominerar 

litteraturen i skolan. Italiens projekt för ökad jämlikhet i litteraturen har inte fungerat. 

Hon menar att för att bryta de sexistiska mönster som böcker visas måste man bryta dessa 

tidigt. Skolans tidigare år och litteraturen som ges ut där kan vara en mycket bra början 

för ett sådant arbete. 15 

 

Skolverket 
Som underlag till skolverkets rapport vid namn ”I enlighet med skolans värdegrund?” så 

studerade Britt-Marie Berge och Göran Widding representationer av kön i olika former av 

studielitteratur. Widding och Berge studerade 24 läroböcker inom ämnena Biologi, 

Historia, Religionskunskap samt Samhällskunskap. Uppdraget har sin grund i läroplanens 

värdegrund där all form av diskriminering på grund av kön är förbjuden. 

 

I studien började man att se på hur användandet av könsneutrala pronomen visade sig. 

Berge och Widding menar att detta kan ge en visning på huruvida läsaren kan identifiera 

sig med texterna eller inte. Sedan studerades illustrationer i böckerna. Begrepp delades 

sedan in i vad som kan anses diskriminerande, dessa föll under två kategorier, icke-

explicita, alltså begrepp som skulle kunna tolkas som diskriminerande samt explicita som 

innefattar tydligt diskriminerande begrepp som inte är öppna för tolkning. 16 

 

Som analysverktyg valde man att ställa frågorna: I vilken grad blir kvinnor och män samt 

transpersoner i lika hög grad representerade? Hur representeras kvinnor, män och 

transpersoner i texterna? Värderas prestationer från grupperna likvärdigt? Man fastställer 

sedan att diskriminering innebär att grupper inte allt finns representerade, är kraftigt 

underrepresenterade eller är kraftigt överrepresenterade och därmed riskerar 

stereotypisering. Vi kommer att studera resultatet för historielitteraturen närmare. 

 

Berge och Widding menar att det som framförallt karaktäriserar historielitteraturen är 

användandet av könsneutrala pronomen. Mänskliga sammanhang beskrivs ofta med ord 

                                                 
15

 Biemmi, 2015 (s. 23) 
16 

Britt-Marie Berge & Göran Widding, 2006 En granskning av hur kön framställs i ett urval av 

läroböcker: Umeå Universitet 
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så som ”Bönder”, ”Greker” och så vidare. Dom menar att på grund av detta får orden ofta 

en manlig konnotation då man associerar många av pronomen med traditionellt manliga 

aktiviteter. 

 

Ofta är det så att någon form av könsrepresentation finns men att detta ofta kommer i 

former av segregerade texter så som faktarutor. De är alltså sällan en del av den 

huvudsakliga texten. Man menar då att könsperspektiv på grund av detta ger eleverna 

intrycket av att det nedprioriteras och inte kräver djupare eftertankar. En återkommande 

del av texterna visar på att kvinnor ofta utesluts ur texter där det borde finnas kvinnor 

med. I texter om livet i städer kan man till exempel se skildringar av hur 

vardagsmänniskan levde, men man utesluter ett kvinnligt perspektiv på typiskt kvinnliga 

aktiviteter. Med detta menar man att det bidrar till att kvinnor bland elever känner sig 

utestängda och att kvinnors och deras egen del av historien nedvärderas eller inte 

prioriteras. Genom att osynliggöras på detta sätt kränks kvinnor som grupp. 

 

Resultatet visar även att kvinnor är grovt underrepresenterade inom historielitteraturen. 

När kvinnor väl kommer på tals så är det ofta i en situation där kvinnans underordning 

bekräftas eller genom att tala om kvinnor som offer för mäns direkta eller indirekta 

exploatering. Berge och Widding menar att kvinnors kamp och framgångar lyser med sin 

frånvaro i majoriteten av litteraturen. Underordningen som kvinnor traditionellt funnit sig 

under bekräftas därmed och det kan således blir svårt för dagens kvinnor att identifiera 

sig med sin könstillhörighet. Det ter sig också så att ofta beskrivs kvinnor i termer av sitt 

köns kapacitet där kvinnliga personer ofta beskrivs utifrån traditionellt kvinnliga termer. 

Det kan vara att man allt ifrån kommenterar Drottning Kristinas brister som ledare till 

Katarina av Rysslands sexualitet. Således reduceras kvinnorna till objekt baserade på 

deras könstillhörighet samt de stereotypa tankar som omringar dessa och inte som 

nyanserade individer med egna mål och förmågor. 17 

 

                                                 
17 Berge, Widding, 2006 
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Ohlander 
Ann-Sofie Ohlander genomförde en analys av genusrepresentationer i läromedel på 

uppdrag av Delegationen för jämställdhet i skolan vid namn Kvinnor, män och 

jämställdhet i läromedel i samhällskunskap. DEJA eller Delegationen för jämställdhet i 

skolan har som uppdrag att lyfta fram genus och kunskaper om jämställdhet inom skolan. 

Ohlander avsåg att undersöka om hur representationerna av kön och genus kommer till 

uttryck i ett urval av kurslitteratur inom Samhällskunskap. Böckerna som undersökts 

sträcker sig från grundskolan upp till gymnasienivå. På grund av att detta arbete fokuserar 

på gymnasienivå så är det den delen av studien som kommer presenteras närmare. 

Ohlander har valt en blandning av kvalitativ och kvantitativ metod. Stora delar av studien 

går åt till att presentera rena numeriska fakta där man analyserar hur ofta genus relaterade 

frågor förekommer. 

 

Ohlander kommer fram till att samtliga av böckerna visar på brister. Hon menar att 

medan problematiseringar kring genusfrågor finns så är dom relativt få. Ohlander 

förklarar att dessa brister kan bero på att böckerna ofta har flera författare. Dessa 

författare kommer från olika kunskapsskolor och förmedlar en egen bild av vad de tycker 

är viktigt. Hon menar också att samhällskunskap som ämne ter sig fragmenterat och har 

ingen egentlig kanon eller sammansättning. Vid  närmare titt på just de böcker som avser 

gymnasiet i studien så visar Ohlander på att dessa sporadiskt tar upp kvinnorelaterade 

frågor. Hon visar på att kvinnliga frågor och problem ofta är malplacerade i böckerna så 

som att en bok omnämner feminism under rubriken ”alternativa ideologier”. 18 

 

Slutligen menar Ohlander att de böcker från grundskolan som undersöktes klarade sig 

klart bäst. Sämst klarade sig gymnasielitteraturen. Ohlander ifrågasätter om detta är 

tecken på en nedåtgående trend vad gäller intresset för jämställdhetsfrågor ju högre upp i 

skolåldern man kommer. 19 

                                                 
18 Ohlander, Ann-Sofie, 2010 Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i samhällskunskap, Delegationen 

för jämställdhet i skolan: Stockholm (sid 67–75) 

 
19 Ohlander, 2010 (sid 75) 
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Läroplaner 1970 – 2016 
Det publicerades tre läroplaner för gymnasieskolan mellan åren 1970 och 2016. Dessa 

var LGY-70, Lpf 94 tillsammans med revidering kallad Gy 2000 samt Gy 2011. 

Läroplanen för Gymnasieskolan LGY-70 trädde i kraft 1971 och publicerades av 

dåvarande Skolöverstyrelsen. I denna läroplans första kapitel som handlar om mål och 

riktlinjer kan vi läsa att man lägger stor kraft på att skolan har ett ansvar att fostra 

samhällsmedborgare i ett ständigt föränderligt samhälle. Det talas även om att uppdraget 

innebär att  utbilda elever till att känna medkänsla för socialt utsatta samt handikappade 

människor. Detta arbete skall även sträva efter att stärka bilden om att könen är jämlika. 

Ser vi sedan närmare på kursplanen för just Historia kan man läsa att kursen framförallt 

riktar in sig på att eleven skall skaffa sig kunskaper inom allmän och nordisk historia. 

Man skall även bilda elever inom politiska, sociala och religiösa samhällsförändringar. 

Målen för kursen är att eleven skall skaffa sig kunskaper om familjens ställning i det 

moderna samhället. Eleven skall även kunna se samband mellan sociala problem och 

samhällsförändringar. Det skall poängteras att ett av huvudmomenten för kursen lyder 

’familje-, boende- och samhällsmiljö’  20  

Vidare ser vi på kursplanen för historia i Gy 2000, där kan vi läsa att ämnets syfte är att i 

både korta och långa perspektiv skapa sammanhang för individer och samhällen. Man vill 

skapa en historisk medvetenhet och bildning. Historia menas det ger eleven möjlighet att 

stärka uppfattningar kring solidaritet och tolerans vilket ligger till grund för demokratin. I 

denna läroplan är vagheten tydlig för målen som man vill att eleverna skall uppnå. Det 

skrivs till exempel att elever skall kunna utifrån olika perspektiv se långa linjer genom 

historien och visa sinne för komplexiteten detta innebär. Detta gav eventuellt 

uppfattningen om att man styrningen av utbildningen minskade. Detta kan vara ett 

resultat av den pågående decentralisering som skolan såg under denna tid. Man kan ändå 

antaga att inom målen för historiekurserna så fanns det möjlighet för lärare att tala om 

genusrelaterade frågor, det nämns bara inte explicit inte i läroplanen. 21 

I kursplanen för Historia ur läroplanen som publicerades 2011 finns det stor fokus på 

elevernas historiemedvetande. Lärarna skall att som i föregående kursplan låta eleverna 

                                                 
20 Skolöverstyrelsen, Läroplan för gymnasieskolan, 1975: Stockholm (sid 68–72) 
21 Skolverket, Samhällsvetenskapsprogrammet, 2000: Borås (sid 66–69) 
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se större samband i historien där man knyter ihop det förflutna med nutiden och 

framtiden. I det centrala innehållet för kursen kan vi läsa att lärandet skall innehålla 

information kring demokratiseringen under 1800-talet. I denna del förtydligas det att 

detta innebär jämställdhetsfrågor bland annat. Elever skall även studera människors roll i 

politiska konflikter, detta innebär att se konflikter utifrån olika perspektiv som involverar 

sexualitet och kön. I denna senaste läroplan kan vi alltså se att större fokus läggs på genus 

och könsrelaterade frågeställningar. 22 

Analys och Diskussion 
Kvinnors plats i Litteraturen 
 

Till en början visar böckerna som studerats i detta arbete ett stort intresse för kvinnlig 

adel.  I boken Historia för Social Linje 1 så presenterar den gärna historier om personer 

som Elizabeth I och Ulrika Eleonora. Denna bok avsätter en ganska stor bit för att 

beskriva dessa två personers personligheter. Man beskriver personerna som fåfänga och 

nästan som stereotypa adelsmedlemmar. Man menar dock att dessa personer var 

viljestarka och kulturella som fick stor påverkan på tiden då de regerade. Ulrika Eleonora 

presenteras tillsammans med sin man, vilket gör att man belyser hennes tid som regent 

tillsammans med honom. 

 

Rösträttsfrågor tas upp och mäns väg till lika rösträtt visas på i stora drag. Dock 

omnämns bara kvinnans väg till rösträtt vid en sidospalt där det kan utläsas vilket år 

kvinnlig rösträtt infördes. Det skrivs även att kvinnors myndighet fastställdes 1923 och 

kampen för detta beskrivs i boken som lång och svår. Boken har ett avsnitt som avser 

jämlikhet och social rättvisa där skrivs det om kampen för jämlikhet mellan könen. Dessa 

idéer beskrivs som att fått stark sprängkraft. Rösträtt fick dock kvinnor efter första 

världskriget. Kvinnor började arbeta eftersom fabriker ville utnyttja billig arbetskraft. 23 

Beskrivningen av kvinnans väg till rösträtt kan där med anses kort och ytlig. Detta kan 

visa på ett exempel där man valde att exkludera kvinnor ur texten på grund av 

                                                 
22  Skolverket 2011, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011: 

Västerås 
23 Gunnar Ader, mfl, 1973 Historia för Gymnasieskolans sociala linje 1: Nacka (s. 164) 
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nedprioriteringar. Bokens omfattning är mycket kort i jämförelse med de andra böckerna 

som studerades så det är uppenbart att vissa saker lämnas ute. Denna korta beskrivning av 

utvecklingen för kvinnors arbete är ingenting emot den som finnes i ”Forntid till Nutid” 

som visas härnäst. 

 

Tillsammans med den kanske mest ingående presentationen av kvinnohistorien i Sverige 

ser vi också det kanske mest intressanta exemplet av segregationen mellan kvinnligt och 

manligt i ”Forntid till Nutid”. Boken har som nämnts tidigare ett helt separat kapitel om 

kvinnohistorien i Sverige. Detta är intressant i den bemärkelsen att författarna valt att inte 

inkludera detta i resten av boken. Boken är som tidigare nämnts tematiskt uppbyggd och 

författarna menar att dessa teman skall studeras efter tid och möjlighet. Det skall nämnas 

att just denna bok som sagt är den andra delen av en serie bestående av två böcker. I 

samma bok kan man hitta kapitel om politiska idéer om nationalism och imperialism, om 

krig och fred, ingående information om kulturer i tredje världen och till sist om kvinnan i 

Sverige. I denna del skriver man följande: Kapitlet finnes nästan längst bak i boken på 

sida 530. Fokus för avsnittet ligger på kvinnans utveckling i Sverige. Författarna skriver 

på första sidan i avsnittet att de ser kapitlet som ett separat tema som man kan arbeta 

med.24 

 

Kapitlet inleds med bilden av kvinnan som jägare och samlare. Man menar att redan 

under denna tid hade könsindelningar av samhället bildats. Här presenteras 

”Bäckaskogskvinnan” som exempel. Arkeologiska fynd visar att denna kvinna antagligen 

fött omkring 10–12 barn. Man skriver att kvinnor under denna period oftast var hänvisade 

till att sköta hushållet och barnen, men deltog även i att samla föda så som nötter och bär. 

Arbetet denna kvinna gick igenom dagligen beskrivs som ”tungt” och det framgår 

eftersom man hittar benutväxter på kroppen. Man börjar i detta kapitel tala om kvinnors 

ställning i samhället. Man beskriver att någon social skillnad mellan kvinnor och män 

förekom inte men det utesluter inte att män redan börjat dominera redan i denna tidiga 

samhällsform. 25 

                                                 
24 Samuelsson, Sven, 1983 Forntid till Nutid 2 - Historia för Gymnasieskolan: Stockholm (s. 530) 
25 Samuelsson, 1983 (s. 530) 
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Boken går sedan vidare med att förklara att det redan under dessa äldre samhällen började 

finnas en indelad könsmaktsordning. På grund av att kvinnor var de som kunde föda barn 

så såg männen dessa som några man behövde skydda. Dessutom var barnafödandet en 

mycket tung börda då man behövde föda många barn på grund av den höga 

barnadödligheten. Man skriver att ”De (kvinnor) kunde bara mer eller mindre hjälplöst se 

hur männen blev familjens överhuvud...” (Samuelsson s. 531). Man går vidare i boken 

och skriver att männen kommer att dominera samlandet av föda, medan kvinnor blev 

centrala för barnafödandet och dess fortsatta uppfostran. Här ser man tydligt indelningen 

av det passiva och aktiva könet. 26 

 

Det görs en förvånansvärd djup analys av kvinnors situation i dessa samhällen och man 

skriver vidare att när samhällen blev bofasta så skapade männen medel för att kontrollera 

kvinnors sexualitet. Detta kom i former av olika tabun. Man införde även olika regler för 

arvsrätter och man menat att detta var på grund av att man ville se sin biologiska 

avkomma som den rätte arvtagaren. Man stryker även under att faderskap kan 

ifrågasättas, men aldrig moderskap.27 Man drar sedan paralleller till dagens samhälle 

(1983) och menar att arvet inte längre har lika stor betydelse i ett välfärdssamhälle, därför 

finns det inte lika stort intresse i att kontrollera kvinnans sexualitet. Författarna menar att 

utbildning är det som ger barnen framtidsmöjligheter i ett modernt samhälle.28 

 

Vidare talar författarna om början av jordbrukssamhället. Här visar man på att eftersom 

männen genomförde ett fysiskt tyngre arbete genom att plöja och så vidare fick de högre 

anseende i samhället. Kvinnor arbetade med fysiskt mindre krävande arbeten så som 

bärplockning. Här började också indelningen i att det var männen som skaffade råvaror 

medan kvinnor tillagade den. Något som boken menar existerar än idag. 29 

 

                                                 
26 Samuelsson, 1983 (s. 531) 
27 Samuelsson, 1983 (s. 531) 
28 Samuelsson, 1983 (s. 531) 
29 Samuelsson, 1983 (s. 532) 



19 

 

  

Senare i kapitlet nämns det hur kvinnan hade det under vikingatiden. Här syns att 

kvinnan var högre ställd än trälar, men samtidigt lägre ställd än mannen. Det påpekas 

dock att det inte finns mycket information om kvinnans ställning i vikingasamhällen då 

det finns mycket lite arkeologiska fynd. Författarna skriver dock att kvinnans 

huvudsakliga uppgift var att förse männen med avkomma då ätten var den viktigaste 

samhällsstrukturen under denna tid. Kvinnan var omyndig och männen fick vid möten 

tala för henne. Kvinnor blev även giftermålsdugliga vid 12 års ålder. 30 

 

Under medeltiden stod kyrkan som högsta ordningen i samhället. I och med detta så 

sjönk kvinnans ställning dramatiskt. Det skrivs i boken att ”Mannen styrer och kvinnan 

lyder”. Religion hade stor påverkan på kvinnans ställning och man menar att kyrkan 

medförde bilden av kvinnans barnafödande som något orent. På grund av detta införde 

man att kvinnor inte fick vistas i kyrkan 40 dagar före och 40 dagar efter förlossningen. 

Under denna del skymtades också adelskvinnor samt kyrkokvinnor. En av dessa är 

Birgitta Bergsdotter (ca 1303–1373).  Hon beskrivs i boken som en politiskt verksam 

kvinna som hade högs förakt för kungamakten. Hon använde sin religiösa ställning till att 

driva fram många politiskt laddade budskap. Samtidigt nämner man Kristina 

Gyllenstierna som ledde försvaret av Stockholm 1520. Man skriver ”Hennes mod och 

viljestyrka tål jämförelse med vilken man som helst ur det adelsstånd hon tillhörde) 

(536). 31 

 

Fredrika Bremer beskrivs som en kvinna som kanske ändå inte hade så stor betydelse för 

kvinnohistorien som man tidigare trott. Författarna menar att hon saknade ett konkret 

program för budskapet hon försökte förmedla. Henne verk imponerade dock under sin tid 

och även i nutid. När Bremer skrivit ”Hertha” var dock hennes författarkarriär över och 

hon såg kampanjer från inflytelserika röster som ville smutskasta henne. Det skrivs dock 

att hon räddades av hennes självförtroende. Man skriver i samma del om Carl Jonas Love 

                                                 
30 
  Samuelsson, 1983 (s. 533) 
31 
  Samuelsson, 1983 (s. 542) 



20 

 

  

Almqvists bok ”Det går an” från 1839. Här menas det att Oscar I tidigt engagerade sig i 

kvinnofrågor och drev därför igenom lagen emot den ogifta kvinnans omyndighet. 32 

 

Författarna går sedan vidare och talar om mer moderna kvinnorörelser. Man beskriver att 

kvinnor fått starkt motstånd från konservativa influenser, men menar att tack vare 

personer som Fredrika Bremer och Alva Myrdal så har kvinnor vunnit otaliga segrar för 

sin frihet. Detta kan också bero mycket på att det moderna samhället inte längre kräver 

fysiskt arbete i större utsträckning då serviceyrken sakta börjar ta över. Avslutningsvis 

skrivs det genom konstaterandet att kvinnor inte är i närheten av färdiga med sin 

frigörelse. Till exempel existerar fortfarande en överrepresentation av män inom många 

yrken. Man menar också att de gamla könsnormerna genomsyrar yrke och kyrka. 

”Kvinnofrågan är lika mycket en mansfråga och därmed en fråga för hela samhället”33 

 

Här kan det inte annat än att tänkas att detta upplägg gav tankar om att kvinnofrågor bör 

vara något som separat skall behandlas från all annan historia. Det ger även intrycket av 

att kvinnor inte är en del av de tidigare nämnda kapitlen. Eftersom politik, krig och 

imperialism traditionellt är manliga företeelser så blir det uppenbart varför denna 

indelning kunde kännas relevant för tiden. Resonemanget för denna indelning skulle 

kunna vara ett sätt att särskilja kvinnan från negativa konnotationer med krig till exempel, 

vilket i sig kan uppfattas som en nobel sak att göra, men det kan också segregera kvinnor 

mer från den faktiska historien.  Vi ser att andra böcker som till exempel nämner personer 

så som Joan d'Arc som var en mycket framgångsrik kvinnlig militär figur. I Alla Tiders 

Historia läser vi, i boken beskrivs hon som Frankrikes hjältinna under det hundraåriga 

kriget emot England. Det skrivs att hon fick instruktioner från Gud att driva England från 

Frankrike och med detta rädda sitt land från de invaderande krafterna. Hon fick då en 

trupp under sitt befäl och lyckades sätta stopp för belägringen av Orléans, detta blev då 

                                                 
32 
  Samuelsson, 1983 (s. 548) 
33 
  Samuelsson, 1983 (s. 553 – 558) 
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en stor vändpunkt för Frankrike. Så att lämna ute kvinnor från krigshistorien är något 

man borde ifrågasätta.34  

 

Forntid till Nutid beskriver på ett väldigt ingående sätt kvinnans historia i Sverige. Boken 

använder ett tufft språk som verkligen cementerar bilden av kvinnan som en förtryckt 

varelse genom historien. Boken talar mycket för män som förtryckare och som de som 

uppehåller könsmaktsordningarna i samhället. Uppkomsten av könsindelningar visas på 

hur dessa skapas och när dessa uppkom samt hur de frodats genom tiderna med hjälp av 

lagstiftningar och normer. Detta gör att man som läsare får en skarp inblick i hur 

kvinnans historia sett ut. Elever blev antagligen något chockerade vid läsningen av denna 

del just på grund av det skarpa språket och den nästan hänsynslösa framställningen. Det 

som är intressant dock är som tidigare nämnt faktumet att de valt att segregera denna del 

från resten av boken. Det skulle kunna tänkas att det skulle passat sig bättre om denna del 

lagts in i resten av den kronologiskt utformade boken. Det kommer ju dock med fördelar, 

det blir en stark fokus på en viktig del utan distraktioner. Det förmedlar dock en stark bild 

av kvinnan som ett offer. Berge och Widding talar om detta fenomen i sin artikel.35 Dom 

menar att om kvinnorelaterade problem tas upp i litteraturen är det ofta utifrån ett 

perspektiv där kvinnan presenteras som ett offer. Det finns tydliga tendenser för detta i 

texten som tidigare presenterades. Det skall dock inte underminera tanken att faktiskt 

presentera och belysa svåra kvinnorelaterade problem, dock är presentationen av dessa 

något anmärkningsvärd. 

 

 

Utvecklingen för kvinnan i böckerna fortsätter in på ”Alla tiders historia”. Denna bok är 

den första som kronologiskt sträcker sig från antiken till nutid. Det kanske mest slående 

med denna boken är att man som läsare ser en stor närvaro av kvinnor i texterna. Alltifrån 

kvinnors plats i Antikens Grekland till kvinnors uttågande på arbetsmarknaden under 

1950-talet finns med. En sak som dock skall märkas på är att delarna om kvinnan i 

historien även här ofta berättas separat från de andra delarna. I denna bok handlar det inte 

                                                 
34  Bergström mfl (s. 145) 
35 Berge, Widding, 2006 (”Historia”) 
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om hela separata kapitel som i föregående bok utan snarare om mindre delar som 

'ackompanjerar' varje kapitel. Kvinnors textutrymme fysiskt kommer ofta i formen av 

separata textbitar som avser just detta ämne. Återigen kan detta både få positiva och 

negativa effekter. Det ger intrycket av att kvinnan är något separat från resten och kräver 

speciella utrymmen för sina delar. Å andra sidan kan man se det som att denna 

specialbehandling är positiv och att man verkligen försöker belysa kvinnan på grund av 

hennes traditionella underordning. 

 

En annan intressant observation för just denna bok är att kvinnor så som Drottning 

Kristina och Elizabeth I här omnämns tillsammans med män. Elizabeth I delar sitt 

utrymme med Henry VIII på grund av det faktum att de båda var med och reformerade 

kyrkan under deras regentperioder. Drottning Kristina å andra sidan beskrivs nästan på ett 

antagonistiskt sätt när hon försökte hålla kvar den traditionella makten som landets 

regent. I texten sätts hon emot Axel Oxenstierna som sin huvudsakliga motståndare. 

Delen om Kristina slutar dock med ifrågasättandet av varför hon gav ifrån sig makten, 

författarna skriver att vissa menade att hon ville ägna sig åt kultur medan andra menar att 

hon inte var kapabel att hantera regeringsarbetet. Det är intressant att se hur man på slutet 

ifrågasätter Kristinas kompetens på ett sätt som man utesluter från andra personer i 

boken. Detta är även ett fenomen som vi ser i Berges och Widdings artikel från 

Skolverket. 36 

 

Under 2000-talet så blev kvinnans inkluderande i textböckerna som studerats mycket 

större och bättre. Texterna om kvinnan får en mer naturlig plats i böckerna och det 

förekommer få segregerande textavsnitt. Vi kan till exempel se att vi ”Samtid” från 2016 

så inleder man boken med att definiera vad genus och könsmaktsordningar innebär. Det 

skrivs att författarna för denna bok konstaterar tidigt, redan i förordet att boken lägger 

fokus på kritiskt tänkande. De menar att historia är en tolkningsvetenskap och att man 

måste se på historien genom olika 'glasögon' för att kunna studera den. De menar vidare 

att boken lägger fokus på att ge elever möjlighet att analysera historiens gång genom 

dessa så kallade glasögon. Boken inleds därför med ett kapitel om hur man använder sig 

                                                 
36 Berge, Widding, 2006 (”Kvinnor bedöms utifrån sitt kön och med manliga mått”) 
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av källkritik. Man lägger även mycket fokus på att ge eleverna förmågan att kunna se 

samband genom historien.  Boken innehåller små faktarutor som tidigare böcker även 

gjort men till skillnad från dessa finner man djupare information om olika teman som mer 

djupdykande analyser av könsindelningar under forntiden och så vidare. Det syns även att 

boken överlag lägger mycket större vikt i att presentera kvinnofrågor. Detta är en 

återspegling av det syfte som författarna hade i åtanke när de skrev boken, nämligen att 

engagera elevers kritiska tänkande och att träna förmågan att ifrågasätta. 

 

Som slutsats skulle man kunna säga att kvinnan alltid fått plats i böckerna som studerats i 

detta arbete. Dock förekommer denna information ofta i segregerande former där 

kvinnohistorien behandlas som något separat. Detta behöver nödvändigtvis inte betyda att 

man glorifierar det manliga, men uppdelningen mellan vad som är manligt och kvinnligt 

är uppenbar. Man kan även utläsa från det samlade materialet att detta är något som 

förbättrats genom tidens gång. De senare böckerna integrerar kvinnofrågor på ett mer 

inkluderande sätt än sina tidigare motsvarigheter. Det är inte att säga att informationen är 

sämre i de andra böckerna, utan att presentationen av informationen har förändrats. Detta 

innebär att Hirdmans grundläggande två delar i hennes genusteori vilka är, 1. Det manliga 

anses vara normen och 2. Man särskiljer på manligt och kvinnligt kommer delvis till 

uttryck i böckerna. Detta koncept kommer speciellt fram i Samtid Historia Plus där man 

tidigt i boken skriver att man förklarar de grundläggande termerna samt hur och varför 

det är viktigt. Författarna skriver att genusanalyser innebär att man studerar förhållandet 

mellan män och kvinnor och hur dessa förhåller sig till varandra i samhället. Historiker 

använder genus för att problematisera denna relation inom vetenskapen. Genus innebär 

att man studerar det som gör oss till män och kvinnor socialt och inte det biologiska 

könet. I bokens analys av genus utgår man ifrån att dessa föreställningar finns i nästan 

alla samhällen: 

1. Manligt och kvinnligt skall hållas isär och inte blandas 

2. Det manliga är det normala och värderas högre än det kvinnliga 

Man skriver också att den heterosexuella normen är den som alla tar för givet vilket gör 

den till det traditionella synsättet i samhället. Genus är en viktig del av historiska analyser 
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och man menar att alla maktrelationer är viktiga att studera. 37 Någon sådan djupdykande 

presentation av genusteori finns inte att hitta i någon av de andra böckerna. Slutsatsen är 

att man ansett att genus har blivit en mycket viktigare del av samhället som författarna 

för boken ansåg vara relevant att presentera. 

 

 

 

Maktstrukturer och Kvinnlig segregation 
 

Det visade te sig svårt att utläsa något resultat inom denna kategori från böckerna då 

historielitteratur är ett återberättande av mer eller mindre faktiska händelser. Detta blir 

problematiskt då det kräver mycket mer djupdykande forskning för att avgöra om 

personen som talas om faktiskt var så som den beskrivs i verkligheten. Det är svårt att 

avgöra om språket är vinklat på ett eller annat sätt då historielitteraturen ofta talar om 

händelser objektivt. För att problematisera detta så kan man tänka sig att böckerna talar 

om att kvinnor är förtryckta under antikens Grekland. Det stämmer att de flesta kvinnor 

var underordnade sina män, och många av böckerna som vi ser tar just upp detta. 

 

I Alla Tiders Historia kan vi läsa att den första gången kvinnor nämns i denna bok handlar 

det om demokratin i Aten under antiken. Man skriver att även ifall uttrycket demokrati 

används så menar man inte alls vad ordet associeras med idag. Kvinnor och slavar, samt 

vissa män var helt uteslutna ur de beslutande organen så som omröstningar. 38 I 

Perspektiv på historien kan vi läsa att det rådde kvinnounderskott länge i Aten och 

mycket talar för att detta berodde på undernäring. Det fanns en allmän hög dödlighet hos 

kvinnor på grund av en systematisk nedvärdering och förtryck. Kvinnor stod helt utanför 

demokratin och ansågs bara stå strax över slavar i sitt anseende. 39 

 

Till sist kan vi läsa från Samband 2016, Man menar att kvinnan hade en god ställning 

inom lagen. Den hemgift som hon hade var hennes egendom. Kvinnor kunde relativt lätt 

                                                 
37

 Ericsson, Niklas & Hansson Magnus, 2016 Samband Historia Plus: Lettland (s. 34) 
38 Bergström mfl. 1994 Alla Tiders Historia – Grundbok i historia för Gymnasieskolan: Arlöv (s. 34) 
39 Nyström, Hans & Nyström, Örjan, 2001Perspektiv på Historien A: Dalby  (s. 34) 
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begära skilsmässa och vid en sådan behöll kvinnan sina egendomar. Det fanns specifika 

rum inom husen som bara kvinnor fick tillgång till och kvinnan kunde fritt umgås med 

andra kvinnliga vänner. Kvinnor kunde även i viss mån vistas offentligt. Kvinnans roll 

var dock framförallt att sköta hushållet och barnen, men hon var även överhuvud åt 

slavarna inom hushållet. Skönhetsidealet att bära en blek hy blev vanligt och innebar att 

man vara av en högre ställning i samhället då man inte behövde arbeta utomhus. 

Homosexuella relationer var även vanliga och tolererades på ett helt annat sätt än i 

dagens samhälle, dock skedde det mest inom de högre sociala skikten. 40 

 

Det är dock mycket svårt att avgöra om böckerna beskriver detta på ett korrekt och 

objektivt sätt utan att studera varje del mer ingående med fakta utanför böckernas ramar 

och korskontrollera denna fakta med det som visas i böckerna. Det är i denna 

bemärkelsen lättare att studera om huruvida kvinnors inkluderande i texterna har 

förändrats genom böckerna. Man kan tydligt se att den mest utförliga förklaringen om 

kvinnans situation i Grekland kommer från den senaste boken, nämligen Samband 

Historia Plus. Kvinnan presenteras som en individ och man pekar på olika sysslor hon 

kunde ta sig an under denna tid.  Kvinnliga intressen visas också. så som att förklara hur 

det var att umgås med väninnor. Detta görs dock tillsammans med att peka ut kvinnans 

etablerade plats i samhället som den som skötte hushållet och barnen. 

 

En tydlig tendens som man kan se är hur och vad böckerna väljer att tala om, även hur 

mycket utrymme detta får. Precis som överskådligt nämndes i den förra delen av arbetet 

så kan man tydligt se en förändring i vad man väljer att porträttera. I de tidigare böckerna 

väljer man ofta att visa och se närmare på adelskvinnor. Kvinnor så som Drottning 

Kristina, Elizabeth I, Lovisa Ulrika och Heliga Birgitta är några av de högre uppsatta 

figurer som nämns. Det går att se att dessa kvinnor nämns på grund av det dem åstadkom 

under sin tid. De nämns alltså som personer som åstadkom märkvärdiga ting under sin 

levnadstid. Elizabeth nämns till exempel som den enande kraften bakom engelska kyrkan 

och som upphovskvinnan till en hel era av engelsk framgång. Lovisa Ulrika och 

Drottning Kristina beskrivs mer som personer som präglade sin tid eller sin kungliga 

                                                 
40 Ericsson, Hansson, 2016 (s. 54) 
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position. Lovisa Ulrika beskrivs till exempel som fåfäng och ytlig med ett liv i överflöd, 

men även som en kulturellt intresserad person. Berättelsen om bygget av Kina Slott som 

inleder ett av kapitlen i ”Forntid till Nutid” är tydligt tänkt som en otrolig berättelse där 

man skall få en insikt i hur fåfäng och behövande Lovisa Ulrika faktiskt var. 

 

Denna historia beskriver hur en födelsedagsfest på Kina slott såg ut. 1753 fyllde Lovisa 

Ulrika 33 år, och fest på Drottningholm sattes igång. Festen kan bara beskrivas som något 

ur en saga. Kina slott porträtteras som en plats i överflöd där kungligheter kunde fly från 

verkligheten till andra orientaliska världar. Boken gör en ingående beskrivning av hur 

interiören såg ut i slottet och hur den inspirerats att efterlikna kinesiska och andra 

orientaliska länders arkitektur och inredning. Ett intressant avsnitt här är att Lovisa 

Ulrikas minne och ”de stora män” hon samlade omkring sig fortfarande lever kvar på 

Drottningholm. 41 Oavsett Lovisa Ulrikas känsla för överflöd och elegans så beskrivs hon 

ändå som viljestark. Hon beskrivs tillsammans med sin Adolf Fredrik som ledare för 

Hovpartiet. 42 Hon beskrivs även som mycket kulturintresserad. Ulrika omgav sig av 

intellektuella människor och grundade till stor del Vitterhetsakademin. Drottningen hade 

egna stora samlingar av snäckor, koraller och malmer. Gustav III tog sedan upp 

aktiviteten med Vitterhetsakademin som under 1970-talet ännu fanns kvar som den 

främsta bevakare av svenska fornminnen. 43 

 

Presentationen av Lovisa Ulrikas liv spelar inte på något sätt på att hon är kvinna utan 

snarare som en medlem av adeln. Att någon skulle inreda ett helt slott i orientaliska 

möbler och så vidare kan anses som överflödigt. Till skillnad från bilden av henne som 

adelskvinna visar också sidan av henne som var intresserad av kultur och vetenskap. 

Detta kan anses vara en nyanserad bild som faktiskt är något man ser mycket av i boken. 

Jämför denna porträttering med till exempel Drottning Kristinas beskrivning som följer 

här. 

 

                                                 
41 Samuelsson, 1983 (s. 113) 
42 Samuelsson, 1983 (s. 116) 
43 Samuelsson, 1983 (s. 127) 
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Drottning Kristinas porträtt från Alla Tiders Historia är ett bra exempel på vinklad 

porträttering av könen. I denna bok beskrivs hon som en av 1600-talets med gåtfulla och 

fascinerande personligheter. På grund av att Kristina var en tronarvinge så fick hon tidigt 

en bra utbildning. Kristina utmärkte sig tidigt på grund av sin intelligens, vetgirighet och 

självständighet. Hon tog ett starkt avstånd från den traditionella kvinnorollen. Hon klädde 

sig i vad som ansågs vara manliga kläder och engagerade sig ofta i traditionellt manliga 

intressen så som jakt och ridning. Konst och teater var två av hennes största intressen och 

detta kom fram speciellt under hennes regeringstid. Det skrivs att bildade män från hela 

Europa kom och blev förvånade över hur bildad Kristina var. Trotts med tryck från 

riksrådet att gifta sig så gjorde Kristina aldrig detta. 1654 lämnade hon tronen för att ge 

den till sin kusin, Karl Gustav. Efter detta reste hon i hemlighet till Rom på grund av 

hennes intresse för katolicism. Här läggs olika teorier upp om varför Kristina lämnade 

ifrån sig tronen. Vissa menar att hon eventuellt hade blivit påverkad av sin religion och 

ville därför bege sig till Rom. Andra menar att hon var utarmad på kalla Norden och ville 

bege sig till länder med större kulturell utveckling. 44 

 

Sådana här yttringar är exempel på ett vinklat språk som ger antydan på de 

könsindelningar som Hirdman45, Lee46 och Biemmi47 nämner. Bara det att man utmärker 

detta beteende gör att man får bilden av en person som engagerar sig i märkliga aktioner. 

Författarna resonerade mest troligt på det sättet att detta beteende var normbrytande både 

under perioden då boken skrev och speciellt under perioden då Drottning Kristina faktiskt 

levde vilket de också poängterar. Men likväl blir hennes beteende nästan något exotiskt, 

något annorlunda och ovanligt som kräver att man märker på och därmed segregerar detta 

beteende från normen ytterligare. En mer nyanserad bild av Kristinas porträttering skulle 

kunna inneburit att visa på effekten hennes 'ovanliga' beteende hade på omvärlden. Man 

skriver att många av världens vetenskapsmän blev imponerade av Kristinas intellekt, men 

ingenting om hur de reagerade på hennes personlighet eller utseende. Personer som läser 

                                                 
44 Bergström mfl. (s. 130) 
45 Hirdman, 1987 (s. 51) 
46 Lee, 2014 (”Use of genderbiased language”) 
47  Biemmi, 2015 (s. 21 – 22) 
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det kan fråga sig då varför man ens nämner detta om inte annat för att detta beteende då 

som nu anses uppseendeväckande. 

 

Det faktum att det i den första boken finns ett exkluderande av kvinnors medverkan i 

kampen om lika rösträtt är högst ifrågasättbar och är såklart en styggelse för de som 

eventuellt fick ta del av boken. Uteslutna från denna bok är även kända historiska 

personer så som Mary Wollstonecraft och Fredrika Bremer. Dessa är personer som 

presenteras i senare böcker. Eftersom inte stor fokus lagts på kvinnohistorien i de första 

böckerna så är det inte förvånande. Lee nämner att det inte är ovanligt att se exkluderande 

av kvinnor i litteraturen på grund av prioriteringar.48 Tydligt är dock att genom att se på 

empirin, att kvinnors roll i böckerna ökar med varje bok. Även inkluderandet av kvinnors 

väg emot en mer jämlik vardag ökar med varje bok. Vi kan även se inkluderandet av 

kvinnor som varit viktiga för denna kamp få mer utrymme i senare böcker samt mer 

ingående och detaljerade beskrivningar av deras gärningar och kontributioner. Exempel 

på detta är inkluderandet av beskrivningar av till exempel Fredrika Bremer från Samtid 

Historia Plus: 

Kvinnorörelser blev allt vanligare i Sverige under 1800-talet. En av de ledande figurerna 

hos dessa blev Fredrika Bremer. Hon blev en ledande figur i kvinnors kamp för lika 

rösträtt. Hon anordnade seminarier för utsatta kvinnor som hon menade skulle hjälpa dom 

skaffa utbildning om sin situation i samhället. Även i denna bok skriver man om att den 

första feministiska rörelsen var ”Föreningen för gift kvinnas äganderätt” och bildades 

1873. 49 Jämför denna beskrivning av Fredrika Bremer från 2016 med den från 1980, 

Fredrika Bremer beskrivs som en kvinna som kanske ändå inte hade så stor betydelse för 

kvinnohistorien som man tidigare trott. Författarna menar att hon saknade ett konkret 

program för budskapet hon försökte förmedla. Henne verk imponerade dock under sin tid 

och även i nutid. 50 Det är tydligt att det finns en mer negativ bild av Bremers 

åstadkommanden i den äldre litteraturen. Detta skulle kunna vara ett exempel på vad Lee 

och Biemmi talar om där det förekommer fall få man exkluderar eller nedvärderar 

kvinnors aktioner till fördel för män.  

                                                 
48 Lee, 2014 (”Male firstness”) 
49 Ericsson, Hansson, 2016 (s. 360) 
50 Samuelsson, 1983 (s. 120) 
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Samtid Historia Plus är den första boken som explicit nämner suffragetterna. Dessa 

brittiska kvinnor invaderade ofta politiska möten mellan män och använde sig till stor del 

av civil olydnad för att få uppmärksamhet och stöd. När dessa medel inte längre 

fungerade så började suffragetterna använda sig av mer militanta medel så som 

bränningar och krossningar av fönster. Det nämns att Emmeline Pankhurst som var de-

facto ledare för rörelsen många gånger hamnade i fängelse för sina aktioner. 51 Man 

presenterar ett utdrag ur Emmelines dotters dagbok från 1932. I detta utdrag beskrivs det 

hur man hungerstrejkade för att protestera emot systemet om man hamnade i fängelse. 

Dog man på grund av detta så sågs man som en martyr. Det skrivs om tvångsmatningar 

och brutala förhållanden i fängelserna för kvinnorna. Här tar boken dock ett avtramp och 

ifrågasätter historien. Som en del av bokens inriktning på källkritik. Författarna menar att 

memoarerna skrevs långt efter de faktiska händelserna och är därmed problematiska. 

Dock har hemligstämplade dokument som på senare tid blivit allmänna bekräftat 

uppgifterna i memoarerna. 52 

 

Denna bok fokuserar mycket på genus och presentationer av många involverade i 

kvinnohistorien. Carl Jonas Love Almqvist är en sådan person som man menar haft ett 

stort inflytande. Med hans bok ”Det går an” utmanade han den traditionella synen på 

äktenskapet genom att använda sig att karaktärer som ingår i ett förhållande men förblir 

ogifta. Sara som är huvudkaraktären i boken är en stark kvinna som på många sätt 

ifrågasätter kvinnans då traditionella plats i samhället. Almqvists bok fick stor 

uppmärksamhet och man menar att den utkom vid exakt rätt tillfälle då jämlikhetsfrågor 

stod på tapeten hos många. Mellan åren 1853 och 1921 såg kvinnor många lagändringar 

till deras fördel. 53 

 

Boken är dock inte den enda som talar om kvinnors egen väg emot ett mer drägligt liv. I 

Forntid till Nutid kan vi läsa kapitlet ”Lika Rättigheter? - Också för kvinnor?” här finner 

man information om kvinnors kamp för jämlikhet under upplysningstiden. Författarna 

                                                 
51 Ericsson, Hansson, 2016 (s. 311-312) 
52  Ericsson, Hansson, 2016 (s. 312) 
53  Ericsson, Hansson, 2016 (s. 360) 
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skriver att kvinnan fram till 1800-talet var omyndig i Sverige och att det krävdes en 

förmyndare för varje kvinna. Detta gjorde så att kvinnor var mycket begränsade när det 

kom till att deltaga i samhället samt äga ägodelar. Som änka hade kvinnan en större 

ställning i samhället. Männen hade rätt att kroppsligt bestraffa kvinnan. Det fanns också 

många vidskepliga föreställningar om att kvinnor var orena. Dessa härstammade bland 

annat från bibliska texter där till exempel menstruation anses orent. 

 

Omyndigheten hos kvinnor bidrog även till att kvinnor inte kunde bestämma vem de 

skulle gifta sig med. Man menar att dessa överenskommelser handlade mer om ett utbyte 

av egendom än kärlek. Giftermål ansågs vara en ekonomisk investering då man stärkte 

banden mellan två familjer. Att gifta sig utanför sitt stånd var otänkbart.54 

 

I boken konstaterar man att bilden av det patriarkala samhället framförallt härstammar 

från bestämmelser i kyrka och stat. Många lokala bestämmelser från plats till plats ansågs 

dock viktigare än statliga och kyrkliga bestämmelser. Kärlek mellan två människor kunde 

göra livet både surt och lyckligt för de involverade. Kvinnors ställning i hushållet var ofta 

dock starkare än vad som kan tänkas. På de mindre gårdarna delade mannen och hustrun 

på många av sysslorna och därmed blev kvinnan en vital del för dagsverket. Man skall 

påpeka att familjen var det enda skyddsnät som samhället hade att erbjuda. Därför var 

kontrollen av giftermål och ekonomiska medel till stort intresse för alla involverade. 

Några utomäktenskapliga affärer var inte att tänka sig och kvinnor som fick barn utom 

äktenskapet blev ofta hårt straffade och utestängda från familjen. Eftersom det inte fanns 

några etablerade preventivmedel var det inte ovanligt att kvinnan kunde föda 10–15 barn 

under sin livstid. Ser man till barnadödligheten under denna tid så var denna avsevärt 

mycket högre för utomäktenskapliga barn än de inom äktenskap. Vissa kvinnor valde att 

döda sina barn på grund av rädslan för straff. Vissa avslutade även sina egna liv på grund 

av sådana situationer. Man skriver i boken att ”Fram till 1800-talet var kvinnorna från 

vaggan till graven utlämnade åt männens nåd och onåd”. Återigen ser vi här det 

återkommande väldigt hårda språket från denna bok. Ingen av de andra böckerna talar så 

direkt om kvinnans historia. Det är också intressant att man kan se inslag av att man 

                                                 
54 Samuelson, 1983 (s. 223) 
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försöker stärka kvinnans ställning genom att visa på att kvinnans ställning ofta var bättre 

än man tidigare trott. Dock får man verkligen bilden av kvinnan som förtryckt. Dock 

förstärks som tidigare nämnt ofta bilden av kvinnan som ett offer eller som någon som 

ofta befinner sig i utsatta situationer.  

 

Användandet av könspronomen 
Lee förklarar i sin artikel att med könsvinklat språk menar man att man bland annat 

använder manliga pronomen där det inte är nödvändigt eller att man istället för att skriva 

om kvinnor och män som separata entiteter väljer att istället använda sig a könsneutrala 

pronomen.55 Detta har både för och nackdelar då precis som tidigare nämnt så är 

särdelningen av könen lite utan ett tveeggat svärd. Där man genom att presentera vad 

män och kvinnor gör separat ger en djupare inblick så kan man även argumentera för att 

detta vidare cementerar uppfattningen att man skall separera könen. 

 

Tendenser visar att de tidigare böckerna tenderar att använda sig av ett mer könsneutralt 

språk där är möjligt. Man använder sig ofta av ord så som ”Familjen” och ”Bönder” som 

kollektiva grupper och inte som individer. Självklart är det så att kvinnor även räknas in i 

dessa båda grupper, men användandet av kollektivistiska begrepp kan bekräfta ett 

uteslutande av kvinnor som grupp. Om vi tänker oss att, precis som Hirdman säger i sin 

artikel att det manliga anses vara normen56, detta tillsammans med Lees idéer om att 

böcker ofta skrivs med ett manligt perspektiv i åtanke, så kan man antaga att när läsare 

tar del av informationen i böcker som använder sig av begrepp som presenterades tidigare 

så tänker man först och främst på den manliga delen av grupperna. Detta mönster av 

kollektivistiska begrepp används kontinuerligt genom böckerna, speciellt i de tidigare 

böckerna från 1970–90 talet. Detta hade också stämt överens med Skolverkets analys av 

kurslitteraturen där de tydligt såg ett mönster av att man tenderade att använda kollektiva 

gruppers benämningar istället för individer. Precis som Widding och Berge säger i sin 

artikel så kan detta leda till att kvinnor stängs ute från litteraturen.57 Om inte läsaren 

känner att ens könstillhörighet finns representerad så kan det leda till en känsla av 

                                                 
55 Lee, 2014 (”Use of genderbiased language”) 
56 Hirdman, 1987 (Sid 51) 
57 Berge, Widding, 2006 (”Vad gjorde kvinnorna när männen skrev historia?”) 
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alienering från materialet samt uppfattningen att författarna och därmed samhället inte 

prioriterar denna grupp. 

 

I de mer moderna böckerna från 2000-talet och framåt ser vi dock ett avbrott i detta 

mönster. I dessa böcker syns särhållandet av vad som är kvinnligt och manligt på ett 

annat sätt än tidigare. Det är uppenbart att detta beror på att man vill belysa de olika 

könens arbetsbördor och uppgifter genom historien på ett nytt sätt. Det handlar oftast om 

att man i texterna beskriver arbetsuppgifterna hos både män och kvinnor. Som nämnts 

tidigare så kan man se att kvinnors delar av texterna oftast hamnar vid sidan om. Detta 

visar också studien som Berge och Widding genomförde för skolverket.58 Att man 

särbehandlar fakta rent fysiskt i böckerna menar dom gör att man får uppfattningen om 

att kvinnofrågor är något som bör studeras vid sidan om och inte är tillräckligt viktigt för 

att inkluderas i den huvudsakliga texten. 

 

Samtliga böcker utom Samtid från 2016 förmedlar en bild av att de vill åsidosätta 

kvinnofrågor som något speciellt som man vill belysa. I majoriteten av böckerna 

förekommer frågor om kvinnor och andra företeelser så som till exempel rasism eller 

djupdykande porträtt av historiska personer som åsidosatta spalter. Samtid från 2016 

presenterar dock det mest ingående och neutrala presentationen av kvinnor och mäns 

ställningar genom historien. Det är uppenbart att man lagt stor fokus på att belysa de 

orättvisor som kvinnor utsatts för. Detta gör författarna uppenbart i början av boken då de 

konstaterar att man lagt fokus på att utveckla elevers källkritiska tänkande. I denna bok 

finns också kontinuerlig information om hur könsindelningar och maktrelationer har 

skapats genom historiens gång. Denna information presenteras ofta tillsammans med den 

andra texten, där man inte längre ser den indelning utav det kvinnliga och det manliga 

fysiskt i texterna. 

 

                                                 
58 Berge, Widding, 2006 (”Frågor om kön ingår inte i den basala grundkursen?”) 
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Studie av historiska porträtt av Heliga Birgitta och Elizabeth I 
Denna del av arbetet gör en mer ingående studie i hur just dessa två historiska 

personligheter porträtteras i de olika böckerna. Det blev uppenbart under studiens gång 

att dessa personer ofta förekom på ett eller annat sätt i litteraturen vilket kan göra det 

intressant att studera om huruvida porträtteringen av dessa personer förändras nämnvärt. 

 

 

Den Heliga Birgitta. 
Heliga Birgitta avbildas för första gången i Alla tiders Historia från 1994 bland de böcker 

som studerats för detta arbete. I boken beskrivs hon som den första internationellt kända 

svenska personen. Man skriver att Birgitta tidigt i sitt liv fick uppenbarelser som snabbt 

började översättas till latin. En av dessa uppenbarelser var att etablera ett kloster i 

Vadstena. Birgitta begav sig då till Rom för att få godkännande av påven. Där stannade 

hon i 20 år till 1369. Hon helgonförklarades 1391. 59 

 

Vidare till Perspektiv på Historien från 2001 så skriv det att hon var den mest kända 

svensken under medeltiden. Det nämns att Birgitta kom från en släkt av adelsmän från 

Uppland och att hon tidigt i livet gifte sig rikt. Hon tyckte också att Gud talade direkt till 

henne. Det skrivs att Birgitta engagerade sig i många politiska frågor och använde sig 

ofta av sin religiösa makt och sitt kunnande för att göra sina åsikter hörda. Hon grundade 

även den svenska klosterorden på godkännande av Påven i Rom. Det första klostret 

grundades i Vadstena och var ett så kallat dubbelkloster där både munkar och nunnor 

kunde vistas. Klostrets överhuvud var även en kvinna vilket var ovanligt för tiden. 60 

 

I Samband från 2016 beskrivs Birgitta som Sveriges enda helgon och även här som den 

mest internationellt kända svenska personligheten under medeltiden. Man skriver att hon 

redan som barn fick andliga upplevelser och blev bortgift mot sin vilja och fick åtta barn. 

Efter att blivit änka 1344 fick hon återigen andliga upplevelser. Hennes uppenbarelser 

skrev ned på latin vilket gav henne internationell kännedom. 1349 begav hon sig till Rom 

                                                 
59 Bergström m.fl., 1994 (s. 94) 
60 Nyström, Nyström, 2001 (s. 70–77) 
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och fick påvens stadfästelse för att bilda en klosterorden. Vid slutet av medeltiden fanns 

över 20 Birgittinerkloster runt om i Europa med moderklostret i Vadstena. 61 

 

I alla tre av böckerna där Birgitta finns porträtterad presenteras hon i sidospalter vid 

andra tematiska delar. Det visar sig att boken från 2001 väljer att lägga mycket mer fokus 

på hennes arbete för kvinnor och inom politiken än de andra böckerna. Presentationen av 

Birgitta som normbrytare och ifrågasättare av könsnormer kommer till största del i 

uttryck i den boken. Uteslutandet av denna information från de andra böckerna kan vara 

tecken på Lees idéer om uteslutandet av kvinnor ur litteratur. Lee menar att kvinnor oftast 

utesluts på grund av prioriteringar av annan fakta som man anser vara viktigare. Det 

skulle vara intressant att fråga författarna om varför denna information utelämnades i de 

andra böckerna.   

 

Alla tre böcker lägger vikt på att berätta att Birgitta tidigt fick uppenbarelser i livet. 

Speciellt Samband från 2016 visar på att Birgittas andliga upplevelser upphörde under 

tiden hon var upptagen med familjen till hon blev änka då de återkom. Man kan inte 

annat än antaga att på det sätt som texten är presenterad i Samband så menar man att 

hennes uppenbarelser eventuellt utlösts av livskriser, i det här fallet hennes makes död. 

Man gör dock inga vidare antaganden om vad dessa uppenbarelser kan varit. Man 

erkänner också att Birgitta blev bortgift vilket är information som inte kommer fram i de 

andra böckerna. 

 

Elizabeth I 
Den första boken som är Historia för gymnasieskolans sociala linje har ett helt avsnitt om 

Elizabeth I. Hon beskrivs som en kvinna som följts av många negativa händelser. Hon 

visas dock i ett positivt ljus och det förklaras att hon bidrog till en lång period av stabilitet 

i England. Hon beskrivs fysiskt som ung och ståtlig samt vacker. Man beskriver henne 

även som fåfäng, ytlig och slösaktig. Det talas också om hennes alla giftermålsanbud hon 

fick från personer som bland annat Erik XIV. Hon förblev dock ogift under de 45 åren 

                                                 
61 Ericsson, Hansson, 2016 (s. 136) 
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hon regerade. 62 Vid ett senare avsnitt i boken beskrivs Elisabeth som den regent som haft 

störst betydande ställning i Englands historia. Hon grundade den Elisabetanska eran. 

Hennes regenttid präglades av en ”...upptäckarlust och en pionjäranda, av förnyelse och 

omvandling”.63 Kapitlet fortsätter sedan med att presentera den andra drottning som 

styrde över sin del av brittiska öarna, denna person var Mary Queen of Scots. Mary 

beskrivs som en person som älskade glans och prakt. Det nämns att hon inte ville 

underordna sig den reformerade kyrkan på grund av sin kärlek till överflöd. På grund av 

hennes konflikt med kyrkan togs hon till fånga och flydde sedan till England. Där 

välkomnades hon av Elisabeth I som ”sin kära syster”. Det beskrivs dock att Elisabeth 

snabbt började besväras av sin gäst och tog sedan Mary till fånge. Detta var för att många 

engelska katoliker såg Mary som den faktiska arvtagerskan till Englands krona istället för 

Elisabeth som många inte erkände som dotter till Henry VIII. Elisabeth bestämde sig 

sedan för att avrätta Mary 1587. 64 

 

Nästa bok att se på Elizabeth I är Alla tiders historia från 1994. I denna bok nämns hon 

tillsammans med Henry VIII som en del av Tudor-ätten. Här beskrivs Elisabeths största 

bedrift som att hon enade Engelska kyrkan. Hon ville fånga in så många som möjligt i 

kyrkan så hon stiftade en kyrka som innehöll så många delar som möjligt av olika 

trosuppfattningar. Här ger man också en lite mer detaljerad bild av Maria Stuarts öde. 

Hon fängslades av Elisabeth på grund av att många engelsmän ansåg att Maria hade rätt 

till Englands tron på grund av att hon var katolik. Maria hade flytt från Skottland just på 

grund av sin tro då hon var Katolik i det kalvinistiskt inställda Skottland. Efter 20 år i 

fångenskap lät man halshugga Maria. Denna händelse väckte stor uppmärksamhet runt 

om i världen och blev den främsta anledningen till Filip II anfall emot England. 65 

 

I Samband från 2016 belyser Elisabeth I med sin frånvaro. Hon omnämns snabbt som 

skaparen av en tid av stabilitet inom England innan man går vidare med historien. Ett 

intressant inslag är att i första boken så väljer man att fokusera mycket på Elisabeths 

                                                 
62 Ander m.fl., 1972 (s. 50) 
63 Ander m.fl., 1972 (s. 74) 
64 Ander m.fl., 1972 (s. 62) 
65 Bergström m.fl., 1994 (s. 134–135) 
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fysiska utseende. Hon beskrivs som en traditionellt ståtlig och vacker kvinna. Baksidan 

av detta blir dock att man menar att hon var fåfäng och ytlig. Man anmärker även på att 

hon förblev ogift trotts alla giftermålsanbud från olika håll. Kanske valde man att belysa 

dessa ting just på grund av att det ansågs ovanligt att vara ogift som regent under 

perioden då hon levde. Det kanske också vara så att man belyste det på grund av att det 

var ovanligt så boken skrevs. Det kan mycket väl vara en blandning av de båda. Dock 

måste själva belysandet av detta faktum att hon förblev ogift vara menat att fungera som 

något intresseväckande exotiskt. Här ser vi paralleller till Berge och Widdings artikel där 

de presenterar ett textavsnitt om Drottning Kristina samt Katarina av Ryssland. I detta 

textavsnitt kommenterar man Kristinas utseende samt Katarinas sexualitet. Detta gör att 

personerna blir reducerade till representanter av stereotypa könstankar till skillnad från 

om man hade fokuserat på individerna som nyanserade och egna med faktiska mål och 

intressen.66 I och med utvecklingen av feministiska idéer samt dess inflytande på den 

generella befolkningen ser vi att information så som Elisabeths utseende och personlighet 

lämnas ute i de andra böckerna. Författarna ansåg kanske att sådan information inte var 

relevant och skulle leda till en stereotyp bild av henne som kvinna och adelsperson. 

 

Slutsats 
Studien pekar på att inkluderandet av kvinnor har ökat markant inom perioden som 

studerades. Användandet av könsuppdelat språk förekommer främst inom de böckerna 

från 1970 samt 1980-talet. Studien pekar även på att detta förbättras med tiden genom det 

fysiska inkluderandet av kvinnorelaterade frågor i texterna. Inom de äldre böckerna såg 

man ett mönster som visade på att man ville segregera kvinnorelaterade texter från 

huvudtexterna. Det finns även tendenser som visar på att man ofta försöker att poängtera 

utstickande beteenden utan relevans. Kvinnor inom de äldre böckerna presenteras ofta 

tillsammans med typiskt könsstereotypa idéer som sexualitet och utseende. Detta blir 

främst tydligt vid exemplen om Drottning Kristina samt Den Heliga Birgitta. Studien 

visar också att historielitteraturen idag har ett stort genusmedvetande och det är uppenbart 

att det finns ett intresse för genusrelaterade frågor som man vill presentera för elever. 

                                                 
66 Berge, Widding, 2006 (”Kvinnor bedöms utifrån sitt kön och med manliga mått”) 
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Därav skiljer sig resultatet på denna studie något från den tidigare forskningen då dessa 

artiklar unisont kommer fram till att det fortfarande existerar könsindelningar och 

könsvinklat språk i modern kurslitteratur. Detta kan bero på att studien som detta arbete 

omfattar inte har samma omfattning som dessa arbeten och därmed inte får samma 

empiriska grund. Man kan även tänka sig att precis som Berge och Widding poängterar så 

finns det litteratur som behandlar dessa ämnen mycket bra., de är bara en minoritet.67 Ser 

man till på hur detta överensstämmer med läroplanerna som presenteras i arbetet så finns 

det en tydlig framgång för köns- och genusfrågor. Precis som resultatet av studien visar, 

att kvinnofrågor får större utrymme genom tiderna så ser man även detta återspeglas i 

läroplanerna där de nyare planerna ge tydligare och fler riktlinjer för ämnet. För att 

återkoppla ytterligare till frågeställningen så finns det tecken som visar på att den tidigare 

litteraturen innehöll textuell segregation av kvinnliga texter. Detta är något som både Lee 

och Biemmi tar upp i sina artiklar samt påvisar fortfarande existerar idag. Texterna visade 

sig integrera kvinnorelaterad information mer i de senare böckerna. Några vidare 

maktstrukturer tyckes inte direkt komma till uttryck i texterna direkt, men det kan finnas 

underliggande maktstrukturer inom samhället så som nämns i den tidigare forskningen i 

vilken man kan antaga att de tidigare böckerna framförallt skrev med en manlig läsare i 

åtanke. Därav presentationerna av vissa historiska personers utseenden och sexuella 

karaktärer, men även på grund av att män vad överrepresenterade inom akademiska 

ämnen under mycket lång tid. Arbetet faller alltså i överensstämmelse med den tidigare 

forskningen i den bemärkelsen att det finns inslag av textuell segregation, ifrågasättbart 

användande av könspronomen samt en uppvisning av kvinnor som varelser som 

reducerats till stereotypa könsmönster. Dock uppvisar arbetet till skillnad från den 

tidigare forskningen att denna utveckling har förbättrats genom tidernas gång. Den 

tidigare forskningen visar nästan unisont att det fortfarande finns en lång väg att gå och 

att en stor del av problematiken fortfarande existerar. Arbetet som genomförts här 

försöker absolut inte bevisa att problematiken inte existerar idag, men kan visa på en väg 

av förbättring och ökad inkludering av kvinnor i kurslitteraturen. Ohlander menade att det 

eventuellt fanns en nedåtgående trend för intresset kring genusrelaterade frågor i dagens 

samhälle ju längre upp i skolåldern man kommer. Hennes studie visade på brister där 

                                                 
67 Berge, Widding 2006 (”Sammanfattning – en ämnesövergripande resultatbild”) 
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litteraturen som undersöktes visade sporadiska intressen för genus och könsfrågor. Detta 

stämmer överens med resultaten för dom tidigare böckerna som studerades i detta arbete. 

Trenden som påvisas i denna studie är dock att böckerna är på väg mot ett större och 

bättre inkluderande av kvinnor och genus. Resultatet är dock inte direkt jämförbart med 

studien då Ohlanders studie omfattade litteratur från alla årskurser medan detta arbete 

endast fokuserat på gymnasielitteratur. Dock fanns det samma brister även på 

gymnasielitteraturen enligt Ohlander vilket alltså överensstämmer mer med den tidigare 

litteraturen här.  
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