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Genus och historieläroböcker 
En granskning av hur genus synliggörs i läroböcker jämfört 

med de direktiv som finns i styrdokumenten. 
  



Abstrakt 

Syftet med den här studien är att ta reda på hur genusperspektiv synliggörs i vanligt 

förekommande läroböcker i ämnet historia på gymnasiet samt att ta reda på hur väl de utvalda 

läroböckerna stämmer överens med de direktiv som finns i skolans styrdokument. Teoretiskt 

använder jag mig av Joan Wallach Scotts och Yvonne Hirdmans teorier kring 

genusperspektiv. Resultatet visar att de läroböcker som här har analyserats brister jämfört med 

de direktiv som finns i styrdokumenten gällande genus i historieundervisningen. I den ena 

läroboken är det mest framträdande osynliggörandet av kvinnliga aktörer. I den andra boken 

lägger författarna till kvinnans historia som ett komplement till den traditionella historiska 

berättelsen. Resultatet visade även på hur viktigt det är att läraren använder sig av annat 

material utöver läroboken för att kunna fullfölja direktiven om genus i styrdokumenten.  
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1. Inledning 

En lärare på en gymnasieskola i södra Sverige introducerade en historielektion med att 

presentera ett antal bilder föreställande, enligt honom, viktiga historiska personer för eleverna 

att identifiera. Efter lektionen slog tanken honom att han bara presenterat manliga personer till 

eleverna. Ingen av eleverna hade ifrågasatt avsaknaden av kvinnliga personer. Detta var inget 

medvetet val hos läraren, inga reflektioner hade förts innan lektionen kring att endast välja 

manliga personer. Efter att ha funderat en stund efter lektionen slog det honom att han inte 

kunde komma på någon kvinnlig person som eleverna skulle kunna känna igen.  

 

I Ämnesbeskrivningen för historia på gymnasienivå står det att historieämnets syfte delvis är 

att ge eleven perspektiv på den egna personen och därmed stärka den egna identiteten och 

insikten om det egna kulturarvet.1 Eleverna i gymnasiet representeras av båda könen, därför är 

det en viktig förutsättning att anbringa ett genusperspektiv på undervisningen för att uppnå 

detta syfte. I läroplanen för gymnasiet, Lpf 94, står det att ”skolan skall aktivt och medvetet 

främja kvinnors och mäns lika rättigheter”.2 I historieämnet på gymnasiet är källkritik en 

väsentlig del av ämnet samt att eleverna ska fostras till att vara kritiskt granskande och 

reflekterande individer. På många skolor är läroboken en viktig grund i undervisningen och 

det är därför viktigt att läroboken som används förmedlar en likvärdig bild av män och 

kvinnor. Det är således viktigt att läraren är medveten om hur män och kvinnor synliggörs i 

läroboken genom historien. Likaså är det av stor betydelse att lektionsinnehållet skildrar både 

manliga och kvinnliga aktörer av den anledningen att alla elever, kvinnliga som manliga, ska 

få möjlighet till ökat intresse för historieämnet.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur genusperspektiv synliggörs i vanligt 

förekommande läroböcker i ämnet i historia på gymnasiet samt att ta reda på hur väl de 

utvalda läroböckerna stämmer överens med de direktiv som finns i skolans styrdokument.  

 

∼ Hur synliggörs genusperspektiv i vanligt förekommande läroböcker i ämnet historia på 

gymnasiet? 

                                                 
1 SKOLFS 2000:6, www.skolverket.se/skolfs?id=750, 2010-10-20 
2 Lärarnas riksförbund. Läroboken (2008) s.41 
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∼ Hur väl stämmer de utvalda läroböckerna överens med direktiven som finns i skolans 

styrdokument?  

 

I början av 1990-talet avskaffades den statliga granskningen av läromedel, det finns nu inga 

konkreta direktiv kring undervisningens innehåll och styrdokumenten innehåller inget konkret 

innehållsstoff.3 Därför finns det nu anledning att undersöka läromedel närmare. Sture 

Långström hävdar att läroboken är det dominerande hjälpmedlet i undervisningen.4 Likaså 

visar Staffan Selanders, professor i didaktik, studier att texten fungerar som undervisningens 

utgångspunkt för vad som ska tas upp på lektioner. Han talar om den pedagogiska spiralen, att 

lärare och elever hela tiden återgår till texten.5 Långström skriver vidare i sin avhandling att 

elever och lärare har ett relativt okritiskt förhållningssätt till läroboken och accepterar den 

oftast som korrekt och sanningsenlig trots att det i gällande styrdokument uppmanas till 

kritiskt tänkande.6 Det är tydligt att läroboken är viktig för lärare i historia och det är därför av 

största vikt att läromedlen som används i skolan granskas och analyseras för att som i mitt fall 

exempelvis ta reda på hur väl genus synliggörs i jämförelse med de direktiv som finns i 

styrdokumenten. Jag kommer att genom en läroboksanalys synliggöra hur författarna till de 

utvalda läroböckerna i ämnet i historia på gymnasiet berör kvinnor samt i vilken mån det 

förekommer ett genusperspektiv. För att svara på mina frågeställningar kommer jag således 

använda mig av läroboksanalys som metod. 

 

1.2 Teori och metod 

Metoden i denna studie kommer att vara en kvalitativ studie, närmare bestämt en 

läroboksanalys med fokus på ett genusperspektiv.  

 

1.2.1 Definition på begreppet genus 

Genus kommer från grammatiken och står för han, hon, den, det. Genus är inget entydigt 

definierat begrepp, utan kan få fler olika betydelser beroende på historie- och vetenskapssyn. 

En relativt enkel definition av begreppet genus är att det handlar om konstruktionen av 

kvinnligt och manligt och relationen dem emellan. Genusforskare fokuserar på det sociala och 

det föränderliga istället för det biologiska och det fasta. Genus används för att symbolisera det 

                                                 
3 Långström, S. Författarröst och lärobokstradition (1997) s.206 
4 Ibid. s.10 
5 Selander, S. Lärobokskunskap (1988) s.21 
6 Långström, S. (1997) s.10 
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komplicerande faktum att människor ”görs” till sitt kön och att det således inte är det 

biologiska könet som bestämmer den sociala positionen eller människors sätt att tänka och 

vara.7 Begreppet är under ständig diskussion, men många historiker tar idag avstamp i den 

amerikanska forskaren Joan Wallach Scotts teorier kring genusbegreppet:  

 

Ett konstruktivt element i sociala relationer som bygger på uppfattade skillnader 

mellan könen, och genus är ett väsentligt sätt att ge betydelse åt maktförhållanden.8 

 

Dels handlar det enligt Scott om att identifiera sociala skillnader mellan manligt och kvinnligt 

och undersöka hur detta kommer till uttryck i fyra element som alla är förbundna till varandra. 

De element hon talar om är kulturella symboler, normativa begrepp, sociala institutioner samt 

subjektets identitet och hon menar att det är viktigt för historiker att ta reda på vilket 

förhållande som råder mellan dessa fyra faktorer. Ett genusperspektiv, menar hon, är ett 

grundläggande sätt att se på maktrelationer och hur detta genomsyrar hela samhället.9  

 

Yvonne Hirdman talar om genusordningen. Hon menar att det inte är tillräckligt med att slå 

fast att genus konstrueras på olika nivåer utan talar istället om två logiker.10 Den första 

fokuserar vad hon valt att kalla isärhållandets tabu, att manligt och kvinnligt inte bör blandas. 

Isärhållandets tabu belyser män och kvinnor som ett motsatspar, en dikotomi, som tydligt 

ordnar mäns och kvinnors världar både privat och offentligt. I den andra logiken, hierarkin, är 

det mannen som är normen. Hirdman menar att mannen representerar det allmänna och 

kvinnan det avvikande. Under inverkan av dessa två logiker lever män och kvinnor enligt 

Hirdman i relation till varandra mer eller mindre omedvetna om att de vidmakthåller 

könsordningen. På så vis skapas och upprätthålls genusordningen i samhället. För att studera 

ett genusperspektiv bör forskare enligt Hirdman inte nöja sig med frågor som ”varför är/var 

kvinnor socialt underordnade?” Utan snarare ställa frågan ”hur har den sociala 

underordningen upprätthållits”. 11 

 

Utifrån dessa definitioner innebär begreppet genus att vi konstruerar och skapar bilder och 

olika betydelser av kön inom alla områden och på olika nivåer och att detta sedan får 
                                                 
7 Hirdman, Y. ”Vad är kvinnohistoria?” Ur Kvinnohistoria (1992) s.18 
8 Scott, JW.  ”Genus – En användbar kategori i historisk analys.” Ur Carlsson Wetterberg & Jansdotter, 
Genushistoria – en historiografisk exposé (2004) s. 98 
9 Ibid. s. 100ff 
10 Hirdman, Y. ”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning.”  Ur Carlsson Wetterberg & 
Jansdotter, Genushistoria – en historiografisk exposé (2004) s. 117  
11 Hirdman, Y. (1992) s.18 
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konsekvenser för hur vi organiserar våra liv och vårt samhälle. Vi själva är involverade i en 

social praktik där vi skapar och formar förändringar gällande uppfattningen av kön. Vad som 

är manligt respektive kvinnligt är relaterat till ett sammanhang, till tid och plats.  

 

1.2.2 Kvinnohistoria 

Det var på 1970-talet som, vad Hirdman beskriver det, den nya kvinnoforskningen kom.  Man 

skulle nu lyfta fram både enstaka kvinnor och kvinnor som kollektiv, kvinnor som tidigare 

varit osynliggjorda i historiebeskrivningen. På 1970-talet talade man om en tilläggshistoria, 

man skrev exempelvis om kvinnor och den franska revolutionen eller om kvinnor och 

stormaktstiden. Dock fick tilläggshistorien kritik, det visade sig problematiskt att bara lägga 

till kvinnor till historien av den anledningen att kvinnor inte verkade på samma betydelsefulla 

sätt som männen gjort i historien. Kvinnorna hade haft en mer marginell roll eller saknades 

helt. Hirdman ser denna form av tillagd historieskrivning som en slags parallellhistoria som 

just förstärker intrycket att kvinnornas roll var marginell, istället för att förklara hur de 

underordnades. 12  I takt med att forskningen om kvinnornas historia ökade desto tydligare har 

det blivit att kvinnorna var just underordnade. Det blev alltmer intressant att ta reda på hur 

kvinnornas underordnade ställning har utvecklats, hur den har varierat. Kvinnans relation till 

mannen blev intressant och man började tala om genushistoria. Ett genushistoriskt perspektiv 

benar ut hur könsrelationer var förr och hur det har påverkat samhället. Under 1980-talet blev 

begreppet genus blev alltmer accepterat.13  

 

Man tog då avstånd från de biologiskt bestämda uppdelningarna i manligt och kvinnligt för att 

istället fokusera på sociala studier om kvinnligt och manligt i relation till varandra. Under 

1990-talet kritiserades forskningen för att endast ha riktat in sig på den vita heterosexuella 

medelklasskvinnans situation och fältet vidgades då forskare började inrikta sig på andra 

kategorier såsom etnicitet och sexualitet.14 

 

 

1.2.3 Läroboksanalys och Forskningsstrategiska principer 

Staffan Selanders metod angående läroboksanalys ger en anvisning om hur om hur jag kan gå 

tillväga för att undersöka läroböckerna. Han menar att det inledningsvis är relevant att göra ett 

                                                 
12 Hirdman, Y. (1992) s.11 
13 Carlsson Wetterberg & Jansdotter, Genushistoria – en historiografisk exposé (2004) s.5 
14 Ibid. s.5 
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stoffurval i läroböckerna via innehållsförteckningen, vilket i detta fall kommer att handla om 

den tidigmoderna tiden och framåt. Det är utifrån detta stoffurval jag ser vilka avsnitt som får 

störst plats i läroboken. Selanders metod innebär även att man i texten ska utläsa hur aktörer, 

händelser och tidsperspektiv redogörs för. I min studie är det därmed intressant att fokusera på 

huruvida kvinnor framställs som agerande subjekt eller som objekt i lärobokstexten.  Eftersom 

jag endast undersöker de kapitel som fått störst utrymme i vardera lärobok har jag inte 

undersökt andra kapitel och kan inte säga något om hur genusperspektiv framkommer i dessa.   

 

För att kunna inrikta mig på hur genus förmedlas genom läroböckerna är Scotts diskussion om 

forskningsstrategiska positioner ett behjälpligt instrument. Charlotte Tornbjer lyfter fram hur 

Scott synliggjort tre forskningsstrategiska ståndpunkter inom kvinnoforskningen. Den första 

positionen kallas her-story. Den tidiga kvinnohistoriska forskningen har enligt Scott främst 

fungerat som ett komplement till den manliga, det vill säga att historikerna har lagt till 

kvinnor som huvudrollsinnehavare. Det handlade inte om att göra om historien, utan om att 

lägga till.15 Denna inriktning har inneburit en omfattande dokumentation gällande kvinnor i 

det förflutna men är enligt Scott alltför separatistiskt och kan på sin höjd komplettera den 

historiska förståelsen, inte ligga till grund för en nytolkning av historien.16 Scotts andra 

position handlar om socialhistorisk integration, vilket blev aktuellt under 1980-talet då man 

istället ville synliggöra kvinnor genom att fokusera att det fanns två olika kön. Historiker har 

inom denna kategori forskat kring både kvinnor och män och lyft fram att de sysslade med 

skilda saker. Denna forskning har bidragit med ny information och ett synliggörande av 

kvinnor i olika sammanhang. Dock menar hon att genus inom denna kategori förvisso blev 

centralt, men saknade trots det en förklaringskraft. Detta gör, menar Scott, att analysen blir 

begränsad och att det inte heller här uppkommer någon nytolkning av den traditionella 

historieskrivningen.17 Den tredje positionen, som vi kan kalla genushistoria, uppkom enligt 

Scott som en reaktion mot att kön inte problematiseras eller ses som en förklaring i analysen. 

Hon menar att genus är en viktig förklaring till de strukturer som finns i samhället, att 

historien måste skrivas om för att kunna analyseras på riktigt vis. Det räcker inte med att göra 

tillägg om det kvinnliga könet. Istället för att bara belysa ena könet måste man analysera 

                                                 
15 Tornbjer, C. ”Kristina och kanonen – ett genusperspektiv på några historiedidaktiska frågor.”  Ur Karlsson, K-
G & Zander, U. Historien är nu – En introduktion till historiedidaktiken (2004) s.222 
16 Hagemann, G. ”Kvinnohistoria – disciplinär återvändsgränd eller fruktbart ämnesområde?” Ur Ericsson, 
Genus i historisk forskning (1993) s.38 
17 Tornbjer, C. (2004) s.223 
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relationen emellan dem.18 Viktigt är att påpeka att syftet med den sistnämnda positionen är att 

sträva efter totalhistoria, en helhetssyn på samhällssystem och på historiska förändringar.19 

 

För att kunna undersöka hur genusperspektivet synliggörs i läroböckerna kommer jag med 

hjälp av Scotts tre forskningsstrategiska positioner undersöka hur kvinnor och kvinnors 

historia framställs i läroböckerna och diskutera huruvida denna framställning ger böckerna ett 

genusperspektiv samt om denna framställning ligger i linje med styrdokumentens angivelser. 

Jag har även valt att väva in Hirdmans definition av genus för att få ytterligare bredd på min 

analys för att undersöka hur läroboksförfattarna hanterar genusordningens logiker och hur de 

synliggör exempelvis normer och avvikelser.   

 

1.2.4 Begreppsdefinition 

Utifrån Scotts forskningsstrategiska positioner kommer jag i undersökningen klarlägga när 

kvinnorna i läroböckerna ses som osynliggjorda, kompletterande eller som integrerade. För att 

komma fram till huruvida kvinnorna är kompletterande eller integrerade har jag utgått från 

helheten i läroboken. Kompletterande anser jag kvinnornas historia vara om de beskrivs 

utanför textflödet, exempelvis i en textruta/faktaruta där innehållet inte har någon självklar 

koppling till den övriga texten. Historien ses även som kompletterande då kvinnors agerade 

läggs till utan någon diskussion eller förklaring. Kvinnornas historia kan också ses som 

integrerade i en textruta då den tydligt följer samman med den övriga texten. Jag anser 

kvinnornas historia vara integrerad om båda könen framkommer i samma textstycke eller om 

kvinnan ses som subjekt i textstycket. För att kvinnornas historia ska kunna kallas integrerad 

måste det även förekomma en diskussion där genus blir centralt. Genushistoria är det när 

genus finns med som en förklaring till den historiska processen eller när könen 

problematiseras.       

 

1.2.5 Forskningsläge 

När det gäller genushistoria är forskningsfältet brett men gällande den didaktiska synvinkeln 

på genus och läromedel finns det ett relativt magert utbud att tillgå. Gällande avhandlingar 

med en didaktisk synvinkel på genus och läromedel på gymnasiet är avsaknaden stor och det 

finns få vetenskapliga studier att luta sig mot. Med tanke på att då den statliga granskningen 

                                                 
18 Tornbjer, C. (2004) s.223 
19 Hagemann, G. (1993) s.55 
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avskaffades i början av 1990-talet är det därför relevant att undersöka hur väl genus 

synliggörs i läroböcker jämfört med de direktiv som finns i styrdokumenten. 

 

En av få studier som behandlat ämnet är Ann-Sofie Ohlander som på uppdrag av 

Delegationen för jämställdhet i skolan har sammanställt en rapport, Kvinnor, män och 

jämställdhet i läromedel i historia, där hon granskar vilken bild av kvinnor och män dagens 

skolelever får genom sina historieböcker. Syftet med rapporten är att bidra till ny kunskap och 

därigenom stimulera diskussionen om jämställdhet och genus i skolan.20 Ohlander har 

granskat fyra läroböcker, grundskoleböckerna Sofi Historia och SO Direkt Historia samt 

gymnasieböckerna Människan genom tiderna och Alla tiders historia. De läroböcker 

Ohlander granskat visar att få namngivna kvinnor finns med, att kvinnors insatser förbigås 

samt att läroplan och kursplaner inte följs. En intressant slutsats Ohlander drar är att antalet 

kvinnor minskar i historieskrivningen ju närmare nutid i historien man kommer.  

 

I ett examensarbete har Marianne Ainalem och Sara Svensson gjort en omfattande 

läroboksanalys av historieböcker på gymnasiet för att studera hur kvinnans roll beskrivs i 

historieboken. De har undersökt hur detta påverkar eleven, deras verklighetssyn, kunskapssyn 

och historiesyn.21 Deras slutsats är att det var stor skillnad på hur män och kvinnor framställs i 

historieböcker och att skillnaden handlade om genus, relationen emellan de sociala 

konstruerade könen.  

 

I ett annat examensarbete har Cecilia Ljungqvist gjort en studie kring genus och 

historiemedvetande. Syftet med hennes undersökning har varit att koppla samman teorin kring 

historiemedvetande med ett genusperspektiv på historien.22 Som metod i sin undersökning har 

hon använt sig av en läroboksanalys för att se hur kvinnohistorien framställs. Därefter ansluter 

hon det till historiemedvetande för att se om läroböckerna ger förutsättning för att utveckla 

historiemedvetande gällande genushistoria. Läroböckerna hon utgår ifrån är Perspektiv på 

historien och Epok. Hennes undersökning visade att endast två av Scotts principer tillämpas i 

läroböckerna, närmre bestämt osynliggörandet och her-story. Läroböckerna osynliggör enligt 

Ljungqvist genomgående både kvinnohistoria, genushistoria och hur könsroller har förändrats. 

Den generella historien framställdes som mannens. Läroböckerna betonade inte heller 

                                                 
20 Ohlander, A. Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia (2010) s.3 
21 Ainalem, M & Svensson, S. Historieboken – ur ett genusperspektiv (2005) s.7 
22 Ljungqvist, C. Genus och historiemedvetande (2007)  
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historiemedvetande då enligt Ljungqvist inte tankegången då, nu och sedan aktiverades. 

Läroböckerna gav enligt hennes bara lösryckta fakta kring könsroller och hur kvinnors 

relation var förr vilket inte bidrar med någon förklaring. Hennes slutsats är att de undersökta 

läroböckerna brister gällande genusperspektiv samt historiemedvetande.  

 

1.2.6 Avgränsning 

I min analys koncentrerar jag mig på de kapitel som behandlar tiden mellan 1500-talet till 

början av 2000-talet. Det var omkring 1500-talet som den tidigmoderna epoken startade, då 

vårt moderna samhälle tog form. Avgränsningen motiveras med att det är den period som 

enligt min mening det ofta fokuseras på i historieundervisningen samt att historia på 

gymnasiet förmodligen kommer reduceras till att omfatta femtio poäng istället för som nu 

hundra poäng. Som det diskuteras nu kommer då tiden innan 1500-talet kommer få en mindre 

betydande roll i undervisningen. Textomfånget kommer att avgränsas i relation till de 

teman/avsnitt som enligt Staffan Selanders metod visar sig ha störst utrymme i läroböckerna. 

 

1.3 Material 

1.3.1 Läroböcker 

För att få en spridning på materialet har jag valt att analysera två läroböcker för 

gymnasienivå. De är utgivna vid olika förlag och skrivna av olika författare. De läroböckerna 

som analyserats är Samband historia (2009) samt Epos historia (2000). Samband historia är 

utgiven från Bonniers förlag och författad av Niklas Ericsson och Magnus Hansson. Ericsson 

och Hansson vill framförallt lyfta fram tre aspekter i läroboken. De vill visa en historia sedd 

med dagens ögon, de vill uppmuntra till kritiskt tänkande och slutligen bidra till att utveckla 

tänkande genom att visa på viktiga samband i historien.23 Jag valde denna bok av flera skäl. 

Den är relativt ny och har inte varit föremål för någon närmare granskning tidigare. Dessutom 

används läroboken på många gymnasieskolor och den anses också vara pedagogisk och 

tydligt upplagd. Med tanke på att Samband historia är en ny bok vill jag se om den behandlar 

genusperspektivet bättre än de andra valda läroböckerna.  

 

Den andra läroboken är Epos historia, från gymnasieskolans kurs historia A. Författarna 

Robert Sandberg, Per-Arne Karlsson, Karl Molin och Ann-Sofie Ohlander har valt berättandet 

som metod för att göra innehållet konkret och sätta fakta i tydliga sammanhang. De skriver i 

                                                 
23 Ericsson, N & Hansson, M. Samband historia (2009) s.6 
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förordet att de vill skriva mindre om krig och kungar och mer om hur människor levde och 

tänkte, om kvinnor, barn och ungdomar, om de grundläggande strukturerna samt om makt 

över de begränsade resurserna.24 Epos valdes främst på grund av att det är en vanligt 

förekommande lärobok, att det finns en kvinna med som författare samt av den anledningen 

att författarna själva betonar att de skriver mer om kvinnor. Anledningen till att jag valde 

Epos från år 2000 är att jag valt en bok som skolorna arbetat med under en tioårsperiod för att 

kunna kontrastera den till en nyutgiven bok.   

 

Vidare kommer skolans styrdokument granskas för att komma fram till vad de säger om 

genus för att sedan jämföra det med resultatet av läroboksanalysen. De styrdokument som är 

aktuella för denna studie är Skollagen, Lpf 94,ämnesbeskrivningar för historia på gymnasiet 

samt läroplaner för historia kurs A och B.   

 

1.4 Disposition 

Jag kommer i min undersökning först redogöra för vilka riktlinjer skollagen, Lpf 94 samt 

ämnesbeskrivning och kursplaner för historia på gymnasiet tar upp angående genus. Vidare 

kommer jag redogöra för hur genus skildras i de valda läroböckerna med fokus på Scotts 

forskningsstrategiska positioner samt föra en diskussion kring resultaten. Jag kommer 

slutligen även diskutera hur väl läroböckerna, Epos och Samband historia, lever upp till de 

krav som finns i styrdokumenten för att komma fram till mina slutgiltiga resultat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Sandberg, R. Karlsson, P-A. Molin, K. & Ohlander, A. Epos historia (2000) s.3 
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2. Genus i skolans styrdokument 

Jag kommer börja med att lyfta fram och diskutera hur begreppen jämställdhet och genus 

kommer till uttryck i de mer övergripande styrdokumenten, Skollagen, samt Lpf 94. Sedan 

kommer jag diskutera hur genus och jämställdhet synliggörs i de specifika ämnesplanerna, 

ämnesbeskrivningar och kursplaner för historia A och B.  

 

2.1 Skollagen och Lpf 94 

I skollagen finns det redan i inledningen tydligt formulerat hur varje person inom skolan ska 

verka för jämställdhet. I första kapitlet, paragraf två står det följande: 

 

Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande 

demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för 

varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som 

verkar inom skolan 

1. Främja jämställdhet mellan könen samt 

2. Aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska 

beteenden.25  

 

I 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) kan jag lyfta fram en rad 

formuleringar som explicit beskriver hur man i skolan skall förhålla sig till jämställdhet och 

genus. Redan i inledningen, om grundläggande värden, beskrivs hur skolan ska förmedla och 

gestalta jämställdhet.  

  

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 

värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är 

de värden som skolans ska gestalta och förmedla. […]Undervisningen ska vara 

allsidig. […] Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och 

möjligheter. Eleverna ska utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är 

kvinnligt eller manligt.26 

 

I kapitel två, om mål och riktlinjer står det klart att läraren ska ”Se till att undervisningen till 

innehåll och upplägg speglar både manliga och kvinnliga perspektiv”.27 Läroplanen beskriver 

här explicit att jämställdhet skall främjas i gymnasieskolan och det står även att 

                                                 
25 Lärarnas riksförbund. (2008) s.57 
26 Ibid. s.40 
27 Ibid. s.40 
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gymnasieskolan aktivt ska verka för att dessa värden gestaltas och förmedlas av all personal 

inom ramen för gymnasieskolan. I de två sista citaten är det tydligt att man som lärare måste 

ha en klar bild av vad genus innebär för att kunna tolka hur jämställdhet skall främjas i 

skolan. Citaten kan verka tydliga i sitt sammanhang men vid en närmare granskning blir 

formuleringarna problematiska.  

 

I meningen ”utan fördomar om vad som är manligt och kvinnligt” innebär det att läraren 

måste kunna identifiera vad som är manligt och kvinnligt samt att läraren måste kunna 

identifiera de stereotypa föreställningar kring de fördomar som finns gentemot kvinnligt och 

manligt i samhället och inom skolan. Detta förutsätter att lärare är medvetna om vad som är 

fördomar och att läraren själv inte har eller utgår från fördomar i sin undervisning. Om lärare 

inte har kunskap om genus finns risk för att fördomar sprids och förstärks istället för att 

motarbetas. Detsamma gäller formuleringen ”speglar både manliga och kvinnliga 

perspektiv”.28 Denna formulering kan vid närmare granskning ses som motsägelsefullt till det 

föregående då läraren uppmanades att inte ha några fördomar kring manligt och kvinnligt. 

Med detta citat uppmanas läraren att särskilja manligt och kvinnligt samt ha en klar 

uppfattning om huruvida dessa perspektiv ska definieras. Det lämnas ett stort 

tolkningsutrymme i läroplanen vilket kan leda till skilda uppfattningar kring genus samt 

påverka undervisningen på olika sätt. Dessa två citat kan även leda till att förstärka den 

stereotypa uppfattningen kring manligt och kvinnligt istället för att utgå från individen.  

 

2.2 Ämnesbeskrivning och kursplaner 

I ämnesbeskrivningen är formuleringarna till största del könsneutrala och direktiven syftar till 

att det finns många olika sorters historia samt att historia kan studeras ur olika perspektiv. 

Syftet med historia på gymnasial nivå är att skapa sammanhang och bakgrund, fördjupa 

förståelsen av skeenden och företeelse och skapa historisk medvetenhet och bildning. Det 

poängteras även att eleven ska anamma ett kritiskt tänkande och ett analytiskt 

betraktelsesätt.29 Genus har inte explicit synliggjorts i ämnesbeskrivningen men det finns med 

i sammanhanget som ett av flera sätt att betrakta historien: 

 

                                                 
28 Lärarnas riksförbund. (2008) s.40 
29 SKOLFS 2000:6, www.skolverket.se/skolfs?id=750, 2010-10-20  
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Historiesynen bestämmer också det historiska perspektivet och ger t.ex. idealistiska, 

historiematerialistiska framställningar eller genushistoria eller de långa linjernas 

historia.30 

  

I kursbeskrivningarna för historia kurs A och kurs B finns samma könsneutrala formuleringar 

gällande mål och betygskriterier. Eleverna ska tillägna sig en medveten och kritisk hållning, 

göra historiska jämförelser, tolka orsakssamband samt analysera historiska problem etcetera.31 

I en punkt står det formulerat att eleven ska ”kunna beskriva det historiska skeendet utifrån 

olika perspektiv […]32” Det finns inga direktiv hur dessa mål ska uppnås, likaså finns det inga 

angivelser gällande innehåll. Dock kan citatet ovan implicit innefatta att genus ska vara ett av 

perspektiven.   

 

2.3 Sammanfattade kommentarer av styrdokumenten 

Efter att ha granskat styrdokumenten ser jag att det finns vissa explicit uttryckta direktiv 

gällande genus och jämställdhet i gymnasieskolan. Dock hävdar jag att dessa 

formuleringar/direktiv är vaga och problematiska samt att det krävs goda teoretiska kunskaper 

från läraren för att kunna tolka direktiven. Har läraren ingen god teoretisk grund om genus 

och om manligt och kvinnligt är socialt konstruerat kan läraren utan reflektion utgå från 

stereotypa föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt. Begreppen som används i 

dokumenten är inte konsekventa vilket gör att det lämnas ett stort tolkningsutrymme till 

läraren vilket alltså kan få motsatt effekt. Att skolverkets dokument är svårtolkade är även 

något som tas upp i skolverkets egna granskningar. Även gällande frågan kring hur väl genus 

och jämställdhet synliggörs i styrdokumenten har fått kritik från skolverkets egna 

granskningar: 

 

 Studiet av ämnesbeskrivningar och kursplaner ger vid handen att frågor om kön, 

genus och/eller jämställdhet berörs i mycket ringa grad. Kön som kunskapsobjekt 

framskymtar i förbigående i ämnesbeskrivningen för Historia […]33 

 

Även Maria Hedlin, som gett ut boken Jämställdhet – en del av skolans värdegrund, riktar 

kritik mot att styrdokumenten inte tar upp genus. Enligt Hedlin har skolverket och 

                                                 
30 SKOLFS 2000:6, www.skolverket.se/skolfs?id=750, 2010-10-20 
31 Ibid. 
32 Ibid. 
33 Larsson, H & Ohrlander, K. Att spåra och skapa genus i gymnasieskolans program- och kursplanetexter 
(2005) s.67 
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myndigheten för skolutveckling återkommande riktat kritik mot skolan för brister gällande 

jämställdhetsfrågor. Orsaken kan enligt Hedlin vara begreppsförvirring, att många lärare 

saknar det professionella förhållningssätt som man måste ha för att arbeta med och förstå 

jämställdhet i styrdokumenten.34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34 Hedlin, M. Jämställdhet – en del av skolans värdegrund (2006) 
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3. Genus i läroböckerna 

3.1 Samband historia  

Vid en läroboksanalys är det första steget att undersöka vilka avsnitt som får mest utrymme. I 

denna lärobok har det visat sig att ”Den första globaliseringen”, ”Sveriges stormaktstid, 

franska” och ”Industriella revolutionen” samt kapitlet ”Folkmord” lämnas störst utrymme. 

Det är dessa avsnitt jag kommer utgå ifrån i nedanstående analys. 

 

3.1.1 Den första globaliseringen  

Avsnitten om den första globaliseringen fokuserar på 1500-talet, tiden då européerna spred sig 

över världen på ett sätt som tidigare inte förekommit i historien. Den globala handeln och 

reformationen är ämnen som redogörs. Endast en kvinnlig aktör, Katharina von Bora, finns 

med i avsnittet. Von Bora nämns i samband med Martin Luther, som objekt, då det beskrivs 

hur Luther bröt mot den katolska traditionen på flera sätt, bland annat att han trotsade 

celibatet och gifte sig med Katharina von Bora, en före detta nunna.35 Författarna lyfter 

emellertid inte fram hur äktenskapet påverkade von Bora eller hur hennes ställning 

förändrades i samhället.  

 

I en textruta finns det även beskrivet ett urval av varor som aztekernas huvudstad, 

Tenochtitlan, krävde av provinsen Tochtepec varje år. Där finns det exempel på att kvinnor 

överhuvudtaget existerade då några av de nämnda varorna var kvinnotunikor, halsband och 

diadem.36 Författarna har använt sig av en mängd könsneutrala ord i avsnittet såsom 

européerna, spanjorerna och portugiserna, men av helheten kan jag anta att det är män man 

talar om då det senare nämns som sjömännen eller engelsmännen. Ingenting nämns om hur 

dessa erövringar och förändrade livsätt påverkade kvinnorna eller om vad kvinnorna sysslade 

med när männen var ute till havs. En anledning till avsaknaden av kvinnor är givetvis att det 

finns mindre fakta kring deras situation, det var männen som seglade iväg och likaså var det 

männen som skrev krönikor och berättade hur samhället såg ut som man träffade på i Amerika 

eller Afrika.  

 

                                                 
35 Ericsson, N & Hansson, M. (2009) s.165 
36 Ibid. 
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När det gäller den första globaliseringens tidsperiod under 1500-talet visar författarna tydliga 

tecken på isärhållandets principer. Författarna talar om upptäckare och makthavare. Endast en 

kvinna omnämns med namn under denna den första globaliseringen, Katharina von Bora, som 

finns med som objekt. Författarna har valt att lyfta fram en beskrivning av Von Bora som öm, 

lydig och medgörlig. Luther beskrivs i textstycket som motsatsen, att han gör revolt mot sin 

fader och väljer att gå sin egen väg. ”Hans far hade planerat att sonen skulle bli jurist, men 

istället blev Luther en mycket viktig teolog. […] Till faderns besvikelse inträdde Martin två 

veckor senare i ett kloster.”37 Slutsatsen blir att vi ser tydliga exempel på den ena principen, 

isärhållandet då det ges exempel på mannen respektive kvinnans olikartade egenskaper. 

Författarna har valt att nämna von Bora med några få meningar, men hon finns med. Här ser 

vi kvinnan som tillagd. Von Bora beskrivs inte som huvudrollsinnehavare och det ingen 

diskussion finns. 

 

Författarna tydliggör också mannen som norm, då det näst intill uteslutande är mannen som 

författarna valt att beskriva samt att det finns könsneutrala ord med som utifrån kontexten 

syftar till mannen. Gällande faktarutan där kvinnliga tillhörigheter nämns, varor som 

aztekernas huvudstad Tenochtitlan krävde av provinsen Tochtepec, ses även den som tillagd. 

Möjligtvis är det en strävan från författarnas sida att visa att kvinnorna var viktiga för 

männen, att de ville smycka sina kvinnor.  

 

Det förekommer inte någon egentlig diskussion kring manligt och kvinnligt eller om 

maktrelationen mellan könen men implicit kan könens olika egenskaper utläsas. De manliga 

attributen är att männen implicit beskrivs som nyfikna, maktlystna och innovativa. Männen 

som beskrivs som upptäcktsresande, härskarna och de som utökade imperierna. Kvinnorna 

framställs som tillbakadragna, osynliga och som en manlig egendom. Eftersom den enda 

kvinnan som nämns i kapitlet, Katharina von Bora, beskrivs som öm, lydig och medgörlig är 

det inte svårt att som elev få uppfattningen att kvinnor i allmänhet hade dessa egenskaper.  

  

3.1.2 Stormaktstiden i Sverige år 1611-1718 

I avsnittet om stormaktstiden nämns även där endast en kvinna, den svenska drottningen 

Kristina, som kom till makten när Gustav II Adolf stupade. Hon var då endast sex år gammal 

vilket innebar att Sverige fick en förmyndarregering som gjorde det möjligt för adeln att flytta 

                                                 
37 Ericsson, N & Hansson, M (2009) s.165 
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fram sina positioner. Senare omnämns Kristina även som drottningen då hon abdikerade från 

tronen år 1654. Med en mening står det beskrivet varför hon abdikerade, ingen bredare 

diskussion för att förklara ges i stycket som istället behandlar den nya kungen. ”Tonen var 

hätsk och drottningen vacklade mellan de stridande sidorna. […] Drottningen abdikerade 

1654 till förmån för sin kusin som blev kung under namnet Karl X Gustav.”38 Yvonne 

Hirdman ger i boken Kvinnohistoria en möjlig förklaring till varför drottning Kristina 

abdikerade, nämligen att hon strävade efter frihet, sådan frihet hon inte kunde få som 

drottning.39 En annan förklaring är hennes religiösa tro och när hon konverterade till 

katolicismen uppfattades som ett svek mot det protestantiska hemlandet. Utan tvivel lämnade 

hon ett stort avtryck i 1600-talets europeiska samhälle. Trots att det finns otaliga studier om 

varför drottningen abdikerade har läroboksförfattarna ändå valt att utelämna någon förklaring.  

 

År 1618 till år 1648 pågick ett religionskrig mellan protestanter och katoliker, som går under 

benämningen det trettioåriga kriget. Sverige hade en betydande roll i kriget med kung Gustav 

den II Adolf i spetsen. När männen drog ut i krig blev det ett överskott på kvinnor kvar 

hemma i lokalsamhällena. ”De hemmavarande kvinnorna visade att de kunde sköta männens 

sysslor, vara ansvariga förgårdens ekonomi och leda tjänstefolket i arbete.”40 Här kan vi se 

tydligt hur författarna berättar historien utifrån principen om isärhållandet då kvinnorna och 

männen hade generellt olikartade uppgifter men att kvinnorna visade att de kunde sköta 

männens sysslor medan männen var i krig. Författarna reflekterar inte över att kvinnorna 

faktiskt hade erfarenheter och var kompetenta att sköta männens sysslor. Kvinnorna framställs 

i texten som att de hoppar in och sköter männens sysslor, det finns ingen diskussion om hur 

de förvärvat dessa kunskaper eller vad de gjorde annars. Det framställs som att de bara hade 

dessa kunskaper när männen var frånvarande, vilket är orimligt.  

 

Även om kapitlet inte direkt framställer kvinnor som aktörer är de dock inte helt frånvarande. 

Jag kan i avsnittet om stormaktstiden utläsa att det finns exempel på där kvinnorna kan ses 

som integrerade. Kvinnorna beskrivs vara hemma och sköta männens uppgifter när männen är 

ute i krig. De hemmavarande kvinnorna beskrivs i samma stycke som familjefäderna och 

författarna fokuserar där två olika kön. Förklaringar ges till varför männen var tvungna att 

kriga samt till varför kvinnorna var tvungna att ta över männens uppgifter. Exempel på her-

                                                 
38 Ericsson, N & Hansson, M. (2009) s.204 
39 Hirdman, Y. (1992) s.154 
40 Ericsson, N & Hansson, M. (2009) s.202 
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story finner jag när drottning Kristina nämns. Hon beskrivs i avsnittet gällande 

förmyndarregering och ny regeringsform där författarna endast redogör för hur en 

förmyndarregering tog form, ingen diskussion förs. 41 

 

I avsnittet om stormaktstiden i Sverige nämns även häxprocesserna som i Sverige ägde rum i 

Dalarna, Hälsingland, Ångermanland och Gästrikland under åren 1668-1675.42 Kvinnor 

anklagades för blåkullafärder, för att ha överlämnat barn till djävulen eller ha kastat 

besvärjelser över folk. ”Enligt lagen kunde inte barn höras som vittnen men nu gjordes 

undantag och barnen blev trodda av både jurister och präster.”43 Över trehundra kvinnor föll 

offer för häxprocesserna. Beskrivningen av häxprocesserna står skrivet ur svenska soldaters 

synvinkel, hur de sett häxor brännas på bål. Ingen kvinna nämns eller kommer till tals i detta 

stycke. Även här ser vi tydligt att författarna valt att lyfta fram mannen som norm för hur 

samhället ska se ut. När kvinnor framställs är det avvikande kvinnor som är aktuella.  

 

Sammanfattningsvis visar analysen att även i detta avsnitt är förekomsten av diskussion kring 

genuskonstellationer implicit. Sveriges drottning Kristina är den enda kvinnliga aktör som 

nämns. De attribut författarna valt att låta drottning Kristina representera i texten är 

tveksamhet och feghet då hon beskrivs vackla mellan de stridande sidorna i 1650 års riksdag 

och sedan abdikerar. Dock kan vi även i detta stycke implicit finna starka kvinnliga 

karaktärsdrag då kvinnorna sköter männens sysslor när de är ute i krig. Männens sysslor är 

normerande, endast när kvinnor utför liknande sysslor får de bli en del av historien. Männens 

karaktärsdrag kan i detta avsnitt utläsas som mäktiga, då många manliga kungar och andra 

högt uppsatta män fokuseras och även intellektuella då präster lämnas stort utrymme. Ser 

även tecken på sårbarhet hos männen i samband med utskrivningarna till det trettioåriga 

kriget. ”De som drabbades upplevde det nästintill som en dödsdom.”44 Chanserna att komma 

levande tillbaka från kriget var liten.  

 

Trots en omfattande genushistorisk forskning tycks läroboksförfattarna omedvetna om denna. 

I dessa textstycken framgår det istället att författarna blundar för genus i det förflutna trots 

över trettio års forskning och trots att genus är ett aktuellt område. För att studera ett 

                                                 
41 Ericsson, N & Hansson, M. (2009) s.202 
42 Österberg, E. Knektänkor och jordbrukare ur Sjöstedt Lise (red.) Kvinnornas historia – den osynliga historien.  
(1993) s.43  
43 Ericsson, N & Hansson, M. (2009) s.207 
44 Ibid. s.201 
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genusperspektiv ska man enligt Hirdman försöka analysera en historisk kvinna utifrån hennes 

öde bestämdes av de förväntningar som fanns på henne som kvinna, utifrån hennes tids 

uppfattning om vad som är kvinnligt respektive manligt. Man ska analysera hur 

genusordningen såg ut och hur relationen mellan kvinnan, hemlandet och maken såg ut.45 För 

att ta drottning Kristina som exempel skulle författarna för att ha ett genusperspektiv 

diskuterat vilka förväntningar som fanns på drottning Kristina som kvinna samt vilket 

genuskontrakt hon hade mellan sig, Sverige och sina manliga undersåtar. Något sådant 

exempel kan jag inte finna i denna lärobok.  

 

3.1.3 Franska revolutionen år 1789-1815 

Stycket om franska revolutionen omges inte nämnvärt av några skildringar kring kvinnors liv, 

rättigheter, möjligheter eller genusrelationer i samhället. I en faktaruta nämns den franska 

drottningen Marie Antoinette då hon beskrivs ha haft en älskare, Axel von Fersen.46 Det är 

tydligt att mannen är överordnad kvinnan då stycket om Antoinette beskrivs ur älskarens 

perspektiv. I beskrivningen om Marie Antoinette är det inte Antoinette som är i fokus utan 

synliggörs som ett objekt medan von Fersen är subjektet i sammanhanget. Författarna berättar 

om kvinnotåget till Versailles som en spontan folklig aktion där mest kvinnor som var 

torgförsäljare, sömmerskor och tjänstefolk deltog, men även damer ur finare kretsar samlades 

för att marschera till Versailles och lyckades försvaga kungens ställning.47 Mannen är tydlig 

norm i avsnittet då de beskrivs som politiskt aktiva och de som drev revolutionen framåt och 

det är mannen som beskrivs som politisk.  

 

Under den franska revolutionen, år 1789, skrevs en deklaration om de mänskliga 

rättigheterna. ”Människor föds och förblir lika i rättigheter.” 48 Det är tydligt att det var 

mannens rättigheter som det handlade om. I denna deklaration fastslogs yttrandefrihet och 

likhet inför lagen, lika beskattning och lika rätt för alla att ta del i landets styrelse.49 Dock 

beskrivs det senare i läroboken att kvinnorna tidigare kunde delta i det politiska livet genom 

medlemskap i någon av de politiska klubbarna nu utestängdes helt från den politiska arenan år 

1775 av den anledningen att kvinnor inte ansågs som lämpliga att delta i politiken.50 Det finns 

mycket beskrivet om de tre stånden, präster, borgare och bönder, men var finns kvinnorna? 

                                                 
45 Hirdman, Y. (1992) s.19 
46 Ericsson, N & Hansson, M. (2009) s.243 
47 Ibid. s.242 
48 Ibid. s.242 
49 Ibid. s.241 
50 Ibid. s.247 



 

19 
 

Att utläsa av författarna Ericsson och Hanssons beskrivelse framstår det som endast männen 

innefattades i stånden.  

 

I avsnittet om den franska revolutionen finner jag komplement till det övriga 

historieberättandet och kan således ses som exempel på her-story när kvinnotåget i Versailles 

beskrivs. Kvinnor som grupp har i det stycket huvudrollen. Det förekommer inte någon 

diskussion kring manligt och kvinnligt eller om genusordningen mer än att mannen kan 

utläsas som norm. Kvinnors vanliga liv och vardag finns inte återberättat men när en kvinna 

gör något som avviker från det normala, exempelvis protestmarschen, får de vara en del av det 

förflutna. Under den franska revolutionen var och ville kvinnor vara i händelsernas centrum. 

Förutom att kvinnorna förtog den berömda marschen till Versailles var kvinnorna aktiva i 

politiska klubbar och Olympe de Gouges författade en deklaration om kvinnans rättigheter.51 I 

Kvinnohistoria framgår det att de Gouges var politiskt aktiv, hon var författare och när hon 

skrev verket Les trois umes, ou le salut de la Patrie, par un voyageur aérien, där hon 

jämförde statsskick. Hon fängslades hon för att sedan avrättas av den anledningen att hon 

uppträdde som en man.52 Trots att det fanns andra kvinnliga aktörer har läroboksförfattarna 

valt bort att synliggöra dessa och de diskuterar inte heller genusrelationer. Med den 

revolutionära deklarationen från 1789 om de mänskliga rättigheterna som var tillägnad 

mannen aktualiserades även diskussionen för kvinnans rättigheter, även detta har författarna 

valt att utelämna.  

 

I avsnittet om den franska revolutionen är männen i hög grad representerade medans få 

kvinnor nämns. Det finns emellertid inslag av både her-story och integrering i texterna. I 

avsnitten finns kvinnor på något sätt med i beskrivningen. I huvudsak vill jag påstå att 

kvinnornas historia är tillagd. Författarna har i denna lärobok valt att lägga fokus på männens 

historia. Som nämnts ovan finns det i kapitlet exempel på både vad Scott beskriver som her-

story, kvinnohistorian som tillagd, och socialhistorisk integration. Dock håller jag med 

Ljungqvist när hon i sin uppsats skriver att framställningen i texten indikerar på att kvinnorna 

bör skiljas från det övriga, det allmänna eftersom kvinnorna till största del är utlämnade ur 

den löpande texten i läroboken.53 

 

                                                 
51 Hirdman, Y. (1992) s.163 
52 Hirdman, Y. (1992) s.163 
53 Ljungqvist, C. (2007) s.28 
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 Elever som arbetar med läroboken kan utifrån texterna uppfatta det som att kvinnor inte var 

aktiva i samhället och att det endast var männen som är intressanta. Värt att notera är att de 

kvinnliga aktörer som författarna valt att lyfta fram ofta beskrivs på ett nedlåtande sätt. Marie 

Antoinette beskrivs i en faktaruta under franska revolutionen som lösaktig. Däremot saknas 

beskrivningarna om hennes liv som drottning, hennes politiska aktivitet hennes liv med 

maken Ludvig XIV. Författarna har klart och tydligt valt att fokusera på manliga kungligheter 

och manliga aktörer.  

 

3.1.4 Industriella revolutionen  

Även i avsnittet om den industriella revolutionen är bristen på kvinnliga aktörer stor. Ingen 

specifik kvinna nämns eller kommer till tals i kapitlet. Spinning Jenny, en mekanisk 

spinnmaskin, uppfanns under den industriella revolutionen och en förklaring till vilka 

konsekvenser denna spinnmaskin fick för de kvinnliga spinnarna finns beskrivet. Det står i 

texten att kvinnor ofta försörjde sig genom att spinna och att en grupp kvinnor tillslut fick nog 

eftersom den mekaniska spinnmaskinen hotade deras försörjning. En grupp kvinnor stormade 

på 1760-talet en verkstad som producerade Spinning Jenny.54 I texten diskuteras inte vilka 

konsekvenser stormningen fick för kvinnorna och likaså utelämnar författarna information 

gällande kvinnornas sätt att livnära sig efter den mekaniska spinnmaskinen uppfanns. 

Industriella revolutionen fick stora konsekvenser för hela samhället, inte minst för kvinnorna, 

i och med den tekniska utvecklingen. Det finns mycket information i läroboken kring hur 

männens arbets- och livssituation förändrades men kvinnorna utelämnas i texten. Männen 

beskrivs som överordnade och kvinnan nämns som arbetare i liten skala men det som finns är 

integrerande.  

 

Det förekommer ingen explicit diskussion kring genusrelationer, som förklaring till det 

historiska förloppet men däremot framställer författarna isäthållandemekanismer tydligt. Det 

är männen som framstår som tekniskt innovativa. Exempelvis presenterades förutom Spinning 

Jenny ett vaccin mot smittkoppor som skapades av den brittiska läkaren Edward Jenner.55 

Kvinnor som grupp framställs av författarna implicit som obildade och överflödiga. Under 

den andra hälften av 1800-talet ägde en omfattande förändring rum inom många yrken. Ett 

stort antal kvinnor sökte sig till arbetsmarknaden vilket ledde till att det blev konkurrens 

                                                 
54 Ericsson, N & Hansson, M. (2009) s.258 
55 Ibid. s.255 
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mellan kvinnor och män inom vissa branscher.56 Arbetsmarknaden öppnades för kvinnorna på 

ett helt nytt sätt, det förekom många kvinnliga tjänstemän i manliga institutioner. Varken 

arbetsmarknadens förändring eller de maktrelationer som skapades för att underordna kvinnor 

inom yrkeslivet diskuteras av läroboksförfattarna. Det är en betydande förändring för 

kvinnornas situation som författarna valt att utelämna. 

 

3.1.5 Folkmord  

I nästa utvalda avsnitt, folkmord under andra världskriget, är även där kvinnorna till stor del 

utelämnade men så även männen. Det är många könsneutrala ord, exempelvis nazisterna och 

soldaterna, som i största del uppfattas som maskulina men få specifika personer nämns. De få 

aktörer som nämns är maskulina såsom Hitler, Stalin och Lenin. I ett stycke står det att: 

”Hitler förklarade också att kvinnan skulle få tillbaka sin rättmätiga plats i hemmet. Hennes 

viktiga uppgift var att säkra rasens överlevnad, framförallt genom att föda soldater.”57 Det är 

just denna norm som läroboksförfattarna har valt att ta upp, kvinnan skulle vara i hemmet och 

föda barn medans mannen skulle vara soldat och verka i kriget.  

 

Vidare nämns kvinnor som grupp gällande att homosexuella kvinnor inte såg som lika 

förkastliga som homosexuella män eftersom de sällan eller aldrig hade höga poster inom 

näringslivet, den statliga förvaltningen eller inom militären.58 I kapitlet som helhet ser vi 

mannen som norm på grund av att de könsneutrala orden i kontexten kan utläsas som 

maskulina och av den orsaken att inga specifika kvinnor nämns vid namn. Avsaknandet av 

kvinnliga aktörer kan även förklaras av att endast personer med höga maktpositioner 

omnämns. I kapitlet om folkmord under andra världskriget är det även här männen som 

uppfattas som de styrande och de som har en bestämmande roll i samhället.  

  

 

 

 

 

 

 
                                                 
56 Florin, C. ”Kvinnliga tjänstemän i manliga institutioner” ur Kvinnohistoria (1992) s.136 
57 Ericsson, N & Hansson, M (2009) s.413 
58 Ibid. s.414 
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3.2 Epos 

I den andra boken Epos har jag ringat in följande teman som får stort utrymme: 

”Nationalstater och enväldiga kungar”, ”Sveriges stormaktstid”, ”Den franska revolutionen”, 

”Medelklassens ideal” samt ”Första världskriget”.  

 

3.2.1 Nationalstater och enväldiga kungar 

I det första valda avsnittet, ”Nationalstater och enväldiga kungar”, beskrivs upptäcktsresorna 

till Amerika, trettioåriga kriget, stora republiker och statens roll. Det är relativt få aktörer som 

nämns, till största del fokuseras länder och dess befolkning i könsneutrala benämningar. Dock 

finns en rubrik ”en mäktig drottning” som handlar om den engelska drottningen Elisabeth I, 

Sveriges drottning Kristina och Isabella av Kastilien.59 Detta finns beskrivit i en faktaruta som 

jag anser måste förstås som en form av her-story då den är tydligt tillagd den löpande texten 

som ett sätt att föra in kvinnornas historia.  Det står att regerande drottningar är ovanliga i den 

europeiska historien men att Elisabeth I i England regerade i fyrtiofem år. Hon beskrivs ha 

styrt landet skickligt till sin död år 1603.60 Vidare finns en förklaring till varför varken 

drottning Kristina i Sverige eller drottning Elisabeth gifte sig. ”Om Elisabeth eller Kristina 

ingått äktenskap hade de med en gång fått en härskare över sig, eftersom mannen skulle vara 

herre över sitt hus.”61 Författarna har valt att lyfta fram denna genusordning, att mannen ses 

som överordnad och som en maktfaktor medan kvinnan framställs som underordad mannen. 

De har även valt att utelämna en diskussion gällande maktförhållandena.    

 

Kvinnor i allmänhet nämns gällande det mest framgångsrika sätt att utöka sitt imperium. ”Det 

viktigaste sättet att förstora ett rike från medeltiden fram till 1700-talet var […] furstliga 

äktenskap och de arv som blev följden.”62 Författarna väljer här att lyfta fram kvinnan som 

objekt och mannen som subjekt. Kvinnorna nämns utifrån männen, de ses av sin samtid som 

ett verktyg för att männen ska få mer makt och inflytande över ett större område. 

Genusordningen omnämns men diskuterad och problematiseras inte av författarna. Det finns 

alltså ingen förklaring till varför det såg ut på detta viset. Specifika manliga aktörer som 

nämns är mestadels kungar men även storheter som Axel Oxenstierna och Columbus nämns.  

 

                                                 
59 Sandberg, R. Karlsson, P-A. Molin, K. & Ohlander, A. Epos historia (2000) s.85 
60 Ibid. s.85 
61 Ibid. s.85 
62 Ibid. s.80 
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I avsnittet sätts de manliga makthavarna i fokus. Genom att ständigt fokusera på maktlystnad 

och härskartekniker i samband med män skapas föreställningar om vad som är manligt och 

vad som inte är manligt. På så vis upprätthålls isärhållandet även i boken genom att manlighet 

förknippas med makt och genom att kvinnor presenteras genom män med makt. Även 

manliga makthavares misslyckanden lyfts fram då Karl V först beskrivs som en mäktig 

härskare men att han sedan gav upp då hans rike blev för stort och var för svårt att kontrollera. 

Filip II, kung i Spanien i mitten av 1500-talet, beskrivs vara ansvarig för Spaniens första 

stadsbankrutt eftersom Spanien finansierade en stor del av sina utgifter med lånade pengar.63 

De kvinnliga aktörer som nämns, exempelvis drottning Elisabeth, beskrivs som en mäktig 

drottning, hon avviker från det som annars förknippas med kvinnlighet. Hon beskrivs ha 

samordnat en stark flott av både handels- och krigsskepp som var viktiga till 

världsomseglingarna. Här beskrivs drottning Elisabeth med manliga egenskaper, hon har stor 

makt, hon beskrivs som smart samt att ha förmågan att samordna. Genusperspektivet 

synliggörs här men själva genusordningen problematiseras inte. Den bristande 

genusdiskussion tydliggörs genom att hon just framställs som en man men det finns 

emellertid inte någon diskussion kring genuskonstellationer, diskussioner kring varför 

kvinnorna och männen benämns med olika egenskaper.  

 

3.2.2 Sveriges stormaktstid 

Detta kapitel fokuserar Sveriges stormaktstid, en 150 års krigsperiod i Sveriges historia som 

förvandlade Sverige från sluten bondestat till en aggressiv stormakt. Det var krig och åter krig 

och staten var starkt centralstyrd med en absolut kungamakt. Även här är det få aktörer som 

nämns, de som står i fokus tillhör till största del de högre samhällskikten. Karl X Gustav 

omnämns som en krigskämpe som inte gav upp. Karl XI beskrivs endast vara ansvarig inför 

Gud då hans förmyndarregering hade misskött sig och han själv fick välja vilka han skulle ha 

som medhjälpare. Även Karl XII skildras som en enväldig kung som gjorde en hjälteinsats för 

Sveriges försvar. Ludvig XIV, frankrikes kung vid denna tid, beskrivs på följande sätt: ”år 

1627 skickade den maktlystne Ludvig XIV en stor fransk armé över Rhen mot 

Nederländerna”.64  

 

De kvinnliga aktörer som nämns är Maria Sofia De la Gardie, hustru till Gustav Gabriel 

Oxenstierna, Sofia Drake, hustru till John Stålhammar och drottning Kristina. Dessa kvinnor 

                                                 
63 Sandberg, R. Karlsson, P-A. Molin, K. & Ohlander, A. (2000) s.8o ff. 
64 Ibid. s.99 
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nämns i en faktaruta som fungerar som en kompletterande her-story. Maria Sofia De la Gardie 

beskrivs ensam ha sysslat med kreatursavel, import av fruktträd, pappersbruk, järnbruk och 

andra manliga sysslor efter sin makes död. Även Sofia Drake beskrivs ha lämnats ensam kvar 

att styra över gården då hennes make avlidit.65 I likhet med föregående undersökta period i 

Samband historia får kvinnorna en plats i historien då de övertar männens sysslor. Författarna 

vidmakthåller här isärhållandets princip då kvinnor skildras utifrån manliga uppgifterna som 

är i fokus. Den manliga normen härskar även om mannen inte finns med i berättandet 

eftersom författarna fokuserar fortfarande på de manliga egenskaperna och uppgifterna. Det 

finns ingenting nämnt om hur det gick för dessa kvinnor att sköta mannens sysslor eller hur 

kvinnorna levde i allmänhet varken före eller efter kriget. Vidare finns även drottning Kristina 

beskriven, hennes oroliga barndom, hennes mamma Maria Eleonora nämns och att Kristina 

avsatte sig tronen år 1654 och övergick till den katolska kyrkan i Rom.  

 

Ett ytterligare exempel på her-story är faktarutan ”Änkans brev till amiralen”. Här beskrivs 

änkan Sara Persdotter, hennes fyra barn och hennes fattiga liv efter att hennes man dött i 

kriget. Författarna redogör här för att kvinnliga änkor inte fick någon ersättning av den 

svenska kronan utan fick kämpa och fortsätta leva i fattigdom efter makens död.  Vidare finns 

ett stycke där kvinnorna som grupp integreras. ”Kvinnorna tog över ansvaret” är rubriken.66 

Även här beskrivs kvinnorna ta över ansvaret för att produktionen hölls igång på såväl 

adelsgods som bondgårdar fick kvinnorna styra över ekonomi och tjänstefolk. Detta stycke 

ses som integrerat då män och kvinnor skildras tillsammans och författarna fokuserar två olika 

kön där även förklaring ges. Värt att anmärka på är att det är först vid männens frånvaro som 

kvinnorna får plats i historieberättandet. Kvinnorna skötte dessa sysslor även när männen var 

hemma men det har författarna inte brytt sig om att lyfta fram. Det finns ingen diskussion 

kring hur den sociala underordningen har upprätthållits.  

 

3.2.3 Franska revolutionen 

I kapitlet om den franska revolutionen i Frankrike med start år 1789 finns exempel på både 

her-story och integrering. Även i detta stycke är det få aktörer som nämns. Ludvig XVI, den 

franska kungen, och Robespierre, fransk advokat, är två exempel. Även Napoleon Bonaparte 

finns givetvis med i beskrivningarna. Den enda kvinnliga aktören som finns med som subjekt 

är den engelska borgarkvinnan Mary Wollstonecraft som skrev Vindication of the rights of 

                                                 
65 Sandberg, R. Karlsson, P-A. Molin, K. & Ohlander, A. (2000) s.98 
66 Ibid. s.99 
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women (1792), hävdandet av kvinnans rättigheter.67 Liksom i Samband historia berättas här 

om kvinnotåget till Versailles den femte oktober år 1789. Kvinnorna beskrivs ha gevär och 

påkar med sig på den tre mil långa paraden till den franska kungafamiljen som togs tillfånga. 

Tack vare detta kvinnotåg blev det början till slutet för den franska kungafamiljen. I 

redogörelsen för kvinnotåget är det manliga attribut i form av vapen som lyfts fram medan 

anledningen till kvinnornas protester hamnar i skymundan. Att kvinnorna beskrivs ha med sig 

påkar och gevär är tolkar jag som att kvinnorna uppmärksammas först när de tar till manliga 

attribut och metoder. De gånger kvinnor nämns i texterna är näst intill enbart när de agerar 

som män. Ett annat exempel på her-story är avsnittet om ”hävdandet av kvinnans rättigheter”. 

Även detta är en faktaruta där det blir tydliga att kvinnornas historia är kompletterad den 

manliga. Här beskrivs Mary Wollstonecrafts uttalande att kvinnan borde få karaktären av en 

mänsklig varelse, utan hänsyn till könet.68 Intressant är att författarna valt att omskriva 

Wollenstonecraft i kapitlet om den franska revolutionen då hon inte var aktuell under själva 

revolutionen utan hennes text kom till efter revolutionen, inspirerad av den.  

 

Vidare beskrivs det att Wollstonecraft var före sin tid och fick häftig kritik mot männen som 

förmodligen aldrig hört något liknande tidigare. Författarna skildrar i stycket om den Franska 

revolutionen att kvinnorna agerar som männen, och i enlighet med manliga normer. I ett annat 

stycke, skräckvälde och kvinnokamp, nämns Ludvig XVI och Marie Antoinette i samma 

stycke som exempel på de mest kända dödsdomarna. De anklagades för att ha samarbetat med 

Frankrikes utländska fiender.69 Här nämns båda könen i samma text och ha liknande 

egenskaper, vilket är ett exempel på socialhistoriskintegration. Under den franska 

revolutionen kom även förklaringen till de mänskliga rättigheterna. ”Människor föds och 

förblir fria med lika rättigheter. De samhälliga olikheterna kan endast ha till mål att tjäna 

statens bästa.”70 Trots dessa manliga revolutionärernas ord om mänskliga rättigheter fick inte 

kvinnorna någon rösträtt. Författarna har även valt att lyfta fram Marie Gouze och hennes 

deklaration om kvinnans rättigheter, ”Kvinnan föds fri och förblir jämställd med mannen vad 

avser alla rättigheter”.71 Inte heller Gouzes försök till kvinnans rättigheter bidrog till någon 

förändring, istället förbjöds kvinnoklubbarna under hösten år 1793. Även detta är exempel på 

integrering av kvinnans historia.  

                                                 
67 Sandberg, R. Karlsson, P-A. Molin, K. & Ohlander, A. (2000) s.145 
68 Ibid. s.145 
69 Ibid. s.144 
70 Ibid. s.144 
71 Ibid. s.144 
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3.2.4 Medelklassens ideal, 1800-talet 

Med industrialiseringen hade nya samhällsgrupper uppkommit. Förut hade kungar och adeln 

sått för idealen, nu skapade den nya borgerligheten egna ideal. Detta avsnitt består till största 

del av socialhistorisk integrering. Som föregående avsnitt är det få aktörer som nämns med 

skillnaden är att i detta avsnitt nämns lika många män som kvinnor. Gällande offentlighet och 

privat framställer författarna kvinnans situation genom att exempelvis lyfta fram hur en 

Schweizisk ämbetsman på 1800-talet har uttalat sig ”en dotter bör vara ute i offentligheten tre 

gånger i sitt liv: när hon döps, när hon gifter sig och när hon begravs”.72 Författarna har här 

valt att synliggöra genusordningen, mannen som subjekt och kvinnan som objekt. Det är 

fortfarande männens norm som gäller men kvinnan finns beskriven. I detta avsnitt finns inget 

exempel på her-story utan alla textstycken fokuserar socialhistorisk integration. ”Kvinnans 

värld” lyder en rubrik där det beskrivs att under 1800-talets början var alla kvinnor i Europa 

underställda och beroende av män, detta enligt Napoleons lag, Code civil. ”Mannen skall 

beskydda hustrun och hustrun skall vara lydig mannen.”73 Författarna skildrar synen på 

kvinnorna att de var utestängda från nästan all undervisning, att de inte hade del i den 

politiska makten och att ärvde mindre än manliga släktingar. Kvinnorna beskrivs av sin 

samtid främst vara dekorationer i hemmet. De skulle utbilda sig till att vara ett trevligt 

sällskap till mannen, lära sig spela piano, brodera eller måla akryl.74 

 

Vidare beskrivs den engelska prästdottern och kvinnosakskvinnan, Emily Davies, ”att gifta 

sig är inte bättre än att bli slav” lär hon ha predikat.75 Gifta kvinnor fick inte disponera sina 

egna eller det äkta parets gemensamma egendom. Fadern bestämde över dotterns val av 

äktenskapsman vilket ledde till att många kvinnor medvetet beslöt sig från att avstå från 

äktenskap. Detta är exempel på hur författarna valt att integrera kvinnorna i avsnittet. Män 

och kvinnor beskrivs i samma textstycke och diskuteras i förhållande till varandra. Författarna 

gör här ett försök till att diskutera genusordningen när de visar hur mannen är och såg ut norm 

i samhället under 1800-talet och hur den hierarkiska relationen såg ut. Boken synliggör 

isärhållandet tydligt då mannen och kvinnan tillskrivs olika egenskaper. Mannen skulle ha 

hand om ekonomin, utbilda sig och se kvinnan som sitt objekt. Kvinnan skulle verka på andra 

arenor än mannen och tillfredställa sin make. Det förekommer ingen diskussion kring detta i 

läroboken.   
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I boken Kvinnohistoria skildrar Hirdman hur kvinnor organiserade sig under 1800-talet.  

Kvinnor organiserade sig i förbund och rörelser för att vidga rörelsefriheten för kvinnor i 

fråga om utbildning, andra rättigheter i äktenskapet och om att rätten till att vara medborgare 

med rösträtt och valbarhet.76 Detta visar att det fanns idéer om en annan genusordning än den 

som författarna återberättar och framställer som dess enda kvinnosyn. Genom att inte lyfta 

fram alternativa synsätt upprätthålls genusordningen eftersom den då inte problematiseras. 

Det förekommer diskussion kring vad som är manligt och kvinnligt, vilket jag ovan har 

nämnt, dock saknas explicita genusdiskussioner kring hur genus och könsroller skapats och 

förändrats under 1800-talet som detta avsnitt fokuseras.  

 

3.2.5 Första världskriget 

Nästa område, första världskriget pågick från år 1914 till år 1918, krigets utveckling, orsaker 

och konsekvenser diskuteras i avsnittet. Det är väldigt få aktörer som nämns i kapitlet, mest 

förekommer könsneutrala benämningar såsom engelsmännen, generalstaben, trupper och 

kejsare. Kan dock utifrån kontexten utläsa att det är maskulina benämningar. De specifika 

aktörer som nämns är manliga såsom Vladimir Lenin, Sovjetunionens ledare, Frankrikes 

premiärminister, Georges Clemenceau, den brittiska premiärministern David Lloyd George 

och den amerikanska presidenten Woodrow Wilson.77  

 

Även i denna lärobok saknas helt och hållet en diskussion kring olika sätt att studera kriget, 

det förekommer alltså ingen diskussion kring genus här. Att kvinnor inte finns med i 

redogörelser för krigets förlopp är inte märkvärdigt men här väljer ändå författarna att ta med 

rösträttshistorien som aktualiserades under krigsåren. Det finns exempel på her-story gällande 

beskrivningen om de stora skillnaderna som rådde gällande när kvinnorna fick rösträtt. De 

finländska kvinnorna beskrivs ha stor roll i motståndet mot förryssningssträvanden under 

1900-talets början. Kvinnorna fick i Finland rösträtt år 1906 mycket tack vare att de modigt 

bidragit i självständighetskampen. Liknandet beskrivs det ha varit i Norge. Här har författarna 

även valt att bidra med en förklaring. Under första världskriget, likt andra krig, tog kvinnorna 

i mycket stor omfattning över männens arbete. När kvinnorna klarade detta, varför skulle de 

då inte ha rösträtt? Schweiz har alltid stått utanför europeiska kriser och konflikter, inte heller 

                                                 
76 Hirdman, Y. (1992) s.164  
77 Sandberg, R. Karlsson, P-A. Molin, K. & Ohlander, A. (2000) s.245ff 
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har de drabbats av inrikespolitisk oro. I Schweiz infördes kvinnligt rösträtt så sent som år 

1971, sist i Europa.78  

 

I detta avsnitt om första världskriget ser vi inget exempel på socialhistorisk integrering, dock 

kan detta bero på att författarna valt att fokusera krigets förlopp och lite utrymme har lämnats 

aktörerna. Det förekommer inte heller någon diskussion om kriget ur ett genusperspektiv, men 

de manliga normerna framställs tydligt i kapitlet. Författarna kunde valt att också lyfta fram 

demokratiseringsprocessen som ledde fram till kvinnlig rösträtt i Sverige. Hur kvinnor 

organiserade sig i förbund för att lyfta frågan om den allmänna och lika rösträtten samt hur 

även många män i Sverige kämpade för samma sak. Det finns även tydligt exempel på 

isärhållandets logik då mannen och kvinnan skall verka på olika arenor och ha olika 

egenskaper. Kriget är att betrakta som en manlig angelägenhet. Författarna väljer att nämna 

vissa kvinnor medverkan vilket även här visar att författarna lyfter fram kvinnan i 

historieberättandet när de gör samma sak som männen, när de är hjältar och tar till manliga 

metoder. Kvinnors kamp för sina rättigheter väljer författarna att utelämna likaså kvinnornas 

insatser som ledde till uppbyggnad av välfärdsamhället.  

 

Ljungqvists studie resulterar i att i de läroböcker hon har studerat, Perspektiv på historien och 

Epok, går genus inte att finna som en förklaring till historiska skeenden. Hon kommer även 

fram till att kvinnan genomgående osynliggörs eller finns med som komplement och att 

mannen oftast framställs som subjekt. Ohlander, som har fokuserat på fyra andra läroböcker i 

historia, kommer fram till liknande resultat. Få namngivna kvinnor synliggörs i läroböckerna 

och deras insatser förbigås av läromedelsförfattarna. Även resultatet av de läroböcker jag har 

studerat stämmer överens med de tidigare undersökningarna vilket legitimerar att man som 

undervisande lärare bör reflektera över innehållet i läromedlen.   

 

3.3 Sammanfattande summering 

Min undersökning visar att den dominerande av Joan Wallach Scotts forskningsstrategiska 

principer i Samband historia är osynliggörandet av kvinnohistoria, kvinnorna är tillstörsta del 

vad Yvonne Hirdman skulle beskriva som glömda eller gömda.79 Generellt är det få aktörer 

med i redogörelsen och de som finns är till största del manliga. I Epos är kvinnornas historia 

till största del kompletterad då kvinnorna ofta beskrivs i en faktaruta istället för i den 
                                                 
78 Sandberg, R. Karlsson, P-A. Molin, K. & Ohlander, A. (2000) s.257 
79 Jämför Hirdman, (1992) s.9 
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sammanhängande texten. I de båda läroböckerna finns dock inslag av både socialhistorisk 

integrering och her-story, kompletterande kvinnohistoria. Den sista av Scotts 

forskningsstrategiska princip som jag valt att kalla genushistoria som innebär att historikern 

ska analysera båda könen och relationen emellan dem, sträva efter en totalhistoria, lyser med 

sin frånvaro i båda läroböckerna. Ingen av läroböckerna har på ett naturligt sätt integrerat en 

diskussion kring genusordning, hur denna har utvecklats, ändrats eller vilken inverkan denna 

genusordning haft på händelseförlopp i det förflutna. 

 

Vid en närmare undersökning av de avsnitt som fått störst utrymme under tidsperioden 1500-

talet fram tills idag visar det sig att flera olika aspekter som inkluderar kvinnor och 

genusordningen saknas. Som exempel kan nämnas kvinnors rösträtt och intåg på den politiska 

arenan vid tiden kring sekelskiftet. I Samband historia ägnas ett stycke åt den allmänna och 

lika rösträtten och författarna fokuserar då på suffragetternas kamp för lika rösträtt i England. 

Suffragetternas kamp var olik den i andra länder, eftersom de var upproriska och kampen 

präglades av våldsamheter. I Sverige såg kampen annorlunda ut. Här sysslade 

rösträttskvinnorna med politisk lobbyism och opinionsbildning, vilket författarna inte tar upp i 

läroboken.  Den allmänna och lika rösträtten i Sverige finns med i en tabell över årtal när 

kvinnlig rösträtt infördes i olika länder i Europa samt ett kort stycke där det beskrivs att den 

svenska rösträtten kom att drivas som en välorganiserad kampanj med hjälp av bland annat 

namninsamlingar men det förs ingen diskussion kring processen eller kring kvinnornas 

medverkan i denna.80  

 

I Epos nämns den amerikanska författarinnan Lydia Maria Child som en av de första 

kämparna för kvinnlig rösträtt, hon nämns i samband abolitionisterna som arbetade mot 

slaveriet i de protestantiska kyrkorna i nordstaterna i USA på 1830-talet.81 Även i Epos finns 

en faktaruta med en tabell där det redogörs vilket årtal länder i Europa fick rösträtt samt en 

kort redogörelse där kvinnornas roll under första världskriget nämns som bidragande faktor 

till den allmänna röträtten.82 Det är en lång process med ett flertal orsaker som leder fram till 

den allmänna och lika rösträtten, likaså tillkom det en rad konsekvenser, vilket författarna inte 

lägger någon vikt vid. Man kan fråga sig vilka signaler som förmedlas till dagens skolelever, 

när det i landets demokratiska utveckling som inkluderar hälften av landets befolkning, 

                                                 
80 Ericsson, N & Hansson, M. (2009) s.313 
81 Sandberg, R. Karlsson, P-A. Molin, K. & Ohlander, A. (2000) s.191 
82 Ibid. s.257ff  
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kvinnorna, inte lyfts fram som en viktig del av det förflutna utan bara berörs som ett årtal i en 

tabell. Den svenska rösträttsdebatten och rösträttskampen och rösträttskvinnorna är helt 

frånvarande. I Sverige var Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, LKPR, en del av 

rösträttsrörelsen vilka kämpade starkt för den allmänna rösträtten. Kerstin Hesselgren blev 

den första kvinnan i första kammaren i riksdagen år 1922 och fyra andra kvinnor (Elisabeth 

Tamm, Agda Östlund, Nelly Thüring samt Bertha Wellin) valdes till den andra kammaren, 

vilket var ett betydande framsteg för kvinnans politiska aktivitet.83   

 

Man kan också ifrågasätta författarnas val att presentera en amerikansk kvinna istället för att 

skildra de svenska kvinnornas kamp för allmän och lika rösträtt. Det framgår tydligt i de 

undersökta läroböckerna att de få gånger som kvinnor finns med, nämns de när de agerar som 

män. Läsaren får inte följa kvinnors liv i allmänhet utan först när mannen går ut i krig och 

kvinnan blir lämnad ensam hemma och tvingas ta över mannens sysslor. Vidare framgår det 

att kvinnors agerande oftast presenteras i kompletterande faktarutor som om det är till för att 

läsa om det finns tid över. Vilka signaler ger en historiebeskrivning som enbart berättar om 

mön och som inte problematiserar det manliga historieberättandet? 

 

Samband historia är från år 2009 och min förhoppning var att författarna till läroboken skulle 

ha anammat den genusforskning som finns att tillgå och som har utvecklats under de senaste 

åren. Man kan därför ställa sig undrande till bristen på genusperspektiv i dagens läroböcker. 

Min undersökning pekar på att författarna till Epos har lyckats bättre i fråga om genus. 

Kvinnornas historia finns i denna lärobok till stor del med, den är till största del kompletterad 

men den finns där. Det går där att följa en utveckling i deras situation och av könsrelationerna 

under den period jag har valt att fokusera på. Trots att kvinnor finns med i Epos 

problematiseras emellertid inte genus utan framställningen är främst ett tillägg till den 

traditionella skildringen.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
83 www.riksdagen.se 2010-12-08  
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4. Slutsats, Styrdokumenten och läroböckerna 

Mitt övergripande syfte har varit att ta reda på hur väl genus synliggörs i vanligt 

förekommande läroböcker på gymnasiet jämfört med hur väl det stämmer överens med de 

direktiv som finns i styrdokumenten. Jag har valt att granska hur genus kommer till uttryck i 

Skollagen, Lpf 94, Ämnesbeskrivning för historia på gymnasiet samt kurplanerna för kurs A 

och B i historia. Undersökningen granskar hur genus synliggörs i två utvalda läroböcker men 

jag tar här inte tagit hänsyn till hur undervisningen ser ut i helhet, hur läraren arbetar med och 

eventuellt problematiserar genus. Som tidigare nämnt hävdar Sture Långström att läroboken 

är det dominerande hjälpmedlet i undervisningen och Staffan Selander menar att lärare och 

elever hela tiden återgår till den texten, den pedagogiska spiralen.84 Det är därför angeläget att 

undersöka hur genus faktiskt framställs i läroböckerna.  

 

I skollagen står det att man skall främja jämställdhet mellan könen85 Vilket kan tolkas på olika 

sätt, exempelvis att man ska se till klassrummet som helhet, låta kvinnliga och manliga elever 

få lika utrymme i klassrummet. Dock går det inte att utesluta undervisningens innehåll då det 

har en betydande del i att arbeta för jämställdhet. I de läroböcker jag har analyserat finns det 

ett stort överskott av manliga aktörer vilket gör det viktigt för läraren att använda annat 

material än bara läroboken för att främja jämställdheten mellan kvinnor och män. Det blir 

således viktigt att läraren även lyfter fram kvinnorna i historien. Eleverna får annars en 

snedriven uppfattning om hur det historiska förloppet har sett ut. I Lpf 94 står det att 

undervisningen ska vara allsidig och att eleverna ska utveckla sina intressen utan fördomar 

om vad som är manligt och kvinnligt.86 Läroböckerna i min studie brister på punkten gällande 

att diskutera genus som möjlig förklaring till det historiska förloppet. Läroböckerna 

framställer stereotypa föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt.  

 

Vidare i Lpf 94 står det att läraren ska se till att undervisningen till innehåll och upplägg 

speglar både manliga och kvinnliga perspektiv.87 Eftersom läroböckerna inte tillhandahåller 

detta ligger de inte i linje med Lpf 94. Långströms studie visar på att elever och lärare har ett 

okritiskt förhållningssätt till läroboken och oftast accepterar den som riktig och sann.88 Om vi 

utgår från att Långström har rätt innebär det, utifrån vad jag har kommit fram till i min studie, 

                                                 
84 Långström, S. (1997) s.206, Selander, S. (1998) s.21 
85 Lärarnas riksförbund. (2008) s.57 
86 Ibid. 
87 Ibid. 
88 Långström, S. (1997) s.10 
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att det blir svårt att förverkliga de direktiv som finns läroplanen för gymnasiet. I läroböckerna 

är de främst de manliga perspektiven som synliggörs vilket gör att läraren då förlorar stora 

delar av ett kvinnligt perspektiv vilket i sin tur leder till att eleverna inte får några kvinnliga 

förebilder att förhålla sig till. Ann-Sofie Ohlander skriver i sin rapport att läroböckerna 

knappast kan ge flickor positiva självbilder och att även pojkarna får en negativ bild av sig 

själva och omvärlden då de möter ett väldigt snävt mansideal i läroböckerna för historia på 

gymnasiet.89 Därav är det av extra vikt att läraren även lyfter fram kvinnliga och fler manliga 

förebilder utöver det läroböckerna ger.   

 

I ämnesbeskrivningarna och kurplanerna för historia på gymnasiet finns genus med i 

sammanhanget som ett av flera sätt att betrakta historien. I strävansmålen i kursbeskrivningen 

står det att eleven ska ”fördjupar sina historiska kunskaper för att underlätta förståelsen av 

nutiden, underbygga ställningstaganden och skapa handlingsberedskap inför framtiden”.90 

Implicit har detta med genus att göra då eleven bör få ett genusperspektiv på historien för att 

kunna underlätta förståelsen för kön i framtiden, att kunna förstå manligt och kvinnligt utan 

att fastna i könsroller. I läroböckerna, främst i Samband historia plus, är osynliggörandet mest 

framträdande vilket istället kan bidra till att förstärka könsrollerna eftersom de förblir 

oförklarade och kan ses som självklara då de inte ses som viktiga att studera. Den generella 

historien ses i läroböckerna som mannens historia. Författarna brister i att lyfta fram hur 

könsrollerna förändras över tid. Hade de diskuterat könsroller och genusordning hade detta 

kunnat utgöra ett underlag för att tala med eleverna om synen på kön och hur normer 

förändras, samt hur jämställdhet skapas.  

 

Vidare i strävansmålen i kursbeskrivningen står det att elever på basis av det historiska arvet 

ska sträva efter att utveckla en trygg och demokratisk identitet.91 Omkring femtio procent av 

gymnasieskolans elever är kvinnor. Då läroböckerna till stor del osynliggör kvinnans historia 

blir det problematiskt för dessa elever att kunna identifiera sig med det historiska arvet. Även 

detta argument visar hur viktigt det är att inte helt utgå från läroböckerna i 

historieundervisningen. Utan att ha något vetenskapligt belägg för det vill jag påstå att det på 

gymnasieskolor är betydligt fler manliga elever som är intresserade av historieundervisningen 

än vad det är kvinnliga elever. Utifrån ovanstående resonemang är det inte svårt att förstå 

                                                 
89 Ohlander, A. (2010) s.31 
90 SKOLFS 2000:6, www.skolverket.se/skolfs?id=750, 2010-11-03 
91 Ibid. 
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varför. Kan man inte identifiera sig med det som står i läroböckerna är det svårare att 

bibehålla ett intresse för ämnet.   

 

I båda läroböckerna dominerar kvinnors historia som en tillagd her-story. Her-story kan inte 

bidra till jämställdhet mellan könen då genusordningen där inte diskuteras utan kvinnornas 

historia endast ses som ett tillägg till den generella manliga historien. Som Hirdman beskriver 

det blir det snarare en parallellhistoria som förstärker intrycket att kvinnornas roll var just 

marginell, istället för att förklara hur de underordnades.92 Kvinnligt ställs i her-story aldrig 

mot manligt i en diskussion vilket gör att man aldrig klargör genus och den rådande 

genusordningen diskuteras eller problematiseras inte. När maktrelationerna inte 

problematiseras finns det en risk att den uppfattas som något som inte bör ifrågasättas. Her-

story bidrar visserligen med att synliggöra kvinnors historia men frågan är hur detta uppfattas 

när det presenteras som en bisak utanför texten och utanför sammanhanget. Att presentera 

kvinnors samhälleliga deltagande i bredvidliggande faktarutor ger intrycket av att det är en 

bagatell som kan läsas om det finns tid över och detta, vilket understryker synen på kvinnors 

deltagande som underordnat och oviktigt.  

 

Socialhistorisk integration, finns som sagt på en del ställen i de undersökta läroböckerna. 

Scott menar att genus inom denna kategori förvisso blir centralt men att det saknar 

förklaringskraft.93 Som Lpf 94 säger ska läraren i undervisningen spegla både manliga och 

kvinnliga perspektiv utan fördomar om vad som är manligt och kvinnligt, vilket diskuterades 

inledningsvis.94 Jag har tidigare diskuterat problematiken med detta då det är motsägelsefullt 

och det blir även tydligt att Scotts princip om integration inte kan bidra till att uppnå detta mål 

eftersom genus inte diskuteras. Min undersökning pekar också på att läroboksförfattarna i stor 

utsträckning enbart lyfter fram manliga normer och manliga förebilder. Härvid vill jag också 

betona att författarnas bristande diskussion om klass.  

 

Slutsatsen av min analys är att läroböckerna inte uppfyller de direktiv styrdokumenten anger 

när det gäller just genusperspektiv. Läroboksförfattarna har inte heller tagit del av den 

genusforskning som idag finns att tillgå för att förstå och uppfylla styrdokumentens krav. 

Långström skrev sin avhandling år 1997 och vi får hoppas att det har skett en utveckling 

                                                 
92 Hirdman, Y. (1992) s.11  
93 Tornbjer, C. Ur Karlsson, K-G & Zander, U. (2004) s.223 
94 Lärarnas riksförbund. (2008) s.40 
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sedan dess och att lärarna i Sverige inte fortfarande ser läroboken som det dominerande 

hjälpmedlet i skolan.  
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