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Abstrakt 
Läromedel i historia har den senaste tiden varit i en offentlig debatt kring den kvinnliga 

underrepresentationen. Med utgångspunkt i risken att det blir en ensidig berättelse som 

berättas ämnar vi med denna uppsats undersöka läromedlet Alla tiders historia 2-3 med hjälp 

av en ideologikritisk textanalys utreda hur de intersektionella faktorerna genus, klass och 

etnicitet representeras och konstrueras i läromedlet. Vi vill med andra ord utröna hur den 

kunskap som skapas, återskapas och blir normerande i läromedlen ser ut i relation till 

ovanstående faktorer. I resultatet finner vi att de undersökta kapitlen har en eurocentrerat 

perspektiv där det icke-västerländska ofta står som avvikande eller avsides. Detta är i sig inte 

märkligt eller i förlängningen vad vi anser är problematiskt, utan snarare är det hur berättelsen 

om det avvikande från den dominerande västerländska rösten framställs. Generellt sett 

berättades historien om den europeiska mannen, med tillhörande problematiseringar och 

nyanseringar, men vid berättelsen om det som inte ingår i den kategorin tenderade 

beskrivningen att bli ensidig eller kortfattad, med avsaknad av den nyansrikedom som 

återfanns vid den dominerande röstens berättelse av det förflutna.  
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1. Inledning  
 
“The single story creates stereotypes, and the problem with 
stereotypes is not that they are untrue, but that they are 
incomplete. They make one story become the only story.” 
 
Chimamanda Ngozi Adichie 
 

 

Chimamanda Ngozi Adichie beskriver i ovanstående citat en problematik med berättandet av 

den enskilda berättelsen, att den potentiellt skapar stereotyper, sanna eller falska, och det 

faktum att de är ofullständiga. De för med sig risken att göra en berättelse till den enda 

berättelsen. Med utgångspunkt i att historia som ämne berättas, och att denna berättelse 

innehåller individer och grupper som aktörer i historien, blev vi intresserade av att undersöka 

hur representationen i berättandet i historiska läromedel kan tänkas se ut. Om det blir enskilda 

och isolerade berättelser om dessa grupper och individer, eller om ett spektra och nyanser av 

berättelser präglar de läromedel som idag används i svenska gymnasieskolor.  

 

Läromedel skapar en uppfattning för barn och ungdomar hur världen ser ut och vad som är 

normerande. Sedan den centrala granskningen av läromedel togs bort 1991 har 

läroboksindustrin blivit en avreglerad marknad.1 Problematiken med en fri marknad för 

läromedel är att det blir svårt med objektiviteten i läromedel, men det innebär även att det 

finns en hel uppsjö med läromedel med olika inriktningar eller vinklingar på exempelvis 

historien. Innehållet i läromedlen bör samverka med lärare och elevers bakgrund och det 

omgivande samhällets olika nivåer. I artikeln ”Att skildra mångfald i läromedel” (2009) 

beskriver Angerd Eilard vikten av mångfald i läromedel eftersom de fungerar normerande för 

barn och ungdomar, vilket synliggörs i följande citat: 

 
Interaktionen mellan lärandets subjekt, objekt och kontexter sätter igång konsensusproducerande 

processer, som för enskilda elever inom skolans ram blir normerande och inkluderande eller motsatsen, 

det vill säga exkluderande, marginaliserande och stigmatiserande.2 

 

                                                
1 Eilard 2009 s. 97 
2 Eilard 2009 s. 97 
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Läromedel i historia och återberättande av det förgångna har under våren 2015 varit under 

offentlig debatt. Historieskrivning och rekonstruktion av det förflutna är problematiskt och är 

under ständig diskussion bland historiker, men sedan Dagens Nyheter i januari i år gjorde en 

granskning av fyra läromedel i historia lyftes frågan till en allmän samhällsdebatt på flera 

plan. Granskningen visade att kvinnor i snitt enbart utgör 13 procent av alla personer i 

läroböcker från de fyra största förlagen i Sverige.3 Undersökningen ledde till att 

utbildningsminister Gustav Fridolin inkallade förlagen för en förklaring till varför läromedlen 

är bristfälliga ur ett jämställdhetsperspektiv, trots att läroplanen kräver det. Debatten följdes 

av kritiker mot Fridolins agerande och menade att historien faktiskt såg ut så, med männen 

som dominerande aktörer.  

 

Historikern Dick Harrison ställer sig positiv till granskningen och skriver i sin essä Ett 

historiskt misstag (2015) att forskningen visar att kvinnor definitivt har haft en betydande roll 

som aktörer historiskt sett. Harrison tar exempelvis upp betydelsefulla kvinnor under 

trettioåriga kriget där det fanns härskarinnor och härförare ute på fältet samt problematiserar 

det faktum att kvinnor sällan nämns under det stora nordiska kriget när cirka 200 000 svenska 

män var ute i fält.4 Harrison menar också att läromedel i historia bör granskas med vår tids 

genusperspektiv och att forskare bör ha större del i läromedelsproduktionen för att den 

kunskap som förmedlas bör vara uppdaterad och bygga på en vetenskaplig grund, vilket 

läroplanen trots allt påvisar att undervisningen ska göra. I sin artikel menar Harrison även att 

debatten som granskningen från Dagens Nyheter bidrog till är toppen av ett isberg och att det 

finns mer än bara jämställdhet som läromedel i historia missar. Han tar upp ett exempel om 

Mao och ”det stora språnget framåt” som många gånger beskrivs bristfälligt i läromedel.  

 
Det faktum att läromedel i historia brister i jämställdheten och utelämnar utomeuropeiska 

perspektiv bidrar till att vi finner det lämpligt att undersöka hur detta kan ta sig uttryck i ett 

enskilt läromedel. I föreliggande uppsats ska vi studera läroboken Alla tiders historia 2-3 

(2012) för att hur historien berättas utifrån de intersektionella faktorerna genus, klass och 

etnicitet.  

1.2 Syfte  
Syftet med vår uppsats är att utifrån en ideologikritisk textanalys undersöka hur historia 

berättas i läromedlet Alla tiders historia 2-3 (2012). Vi vill undersöka vilken historia som 

                                                
3 Delin 2015  
4 Harrison 2015  
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berättas, vems historia som berättas och hur den berättas med utgångspunkt i de 

intersektionella faktorerna genus, klass och etnicitet. Vi vill med andra ord utröna hur den 

kunskap som skapas, återskapas och blir normerande i läromedlen ser ut i relation till 

ovanstående faktorer.  

 

1. 3 Frågeställning 
 

• Hur representeras, berättas och konstrueras genus, klass och etnicitet i de aktuella 

läromedlen? 

• Vilka har agens? Vem agerar och vem blir agerad på? 

• Vilken berättelse blir den normerande för respektive kapitel? 

2. Teoretisk utgångspunkt 
Intersektionalitetsteorin har sina rötter inom postkolonial och feministisk teori. Postkoloniala 

teorier utgår kortfattat från en teori om kunskapsproduktion och konstruktionen av hierarkiska 

världsbilder där västvärlden framställs som civilisationens vagga och genom en 

härskardiskurs produceras västerländsk identitet, historia, filosofi och lingvistik. 

Postkoloniala studier i sig erbjuder enligt Paulina de los Reyes och Diana Mulinari en kritisk 

återläsning av västerländsk kunskapsproduktion och vänder blicken mot berättelsen om det 

som står utanför Europa5, sammanfattat i nedanstående citat:  

 
Ur den koloniala expansionen och imperiernas utbredning till regionerna utanför Europa uppstår en berättelse 

som, genom att anonymisera, nedvärdera och marginalisera människor i den så kallade tredje världen, skapar 

en motbild för de västerländska idealen.6 

 

Intersektionalitet växte även fram som en kritik mot den "vita" feminismen, och korsningen 

mellan könsmässiga och rasmässiga strukturer av förtryck har varit central i teorin.7 Inom 

ramarna för en intersektionell analys söker man efter att problematisera och synliggöra över- 

och underordning och använder bland annat kön, klass och etnicitet för att få en bättre 

förståelse för maktstrukturer i samhället. De los Reyes och Mulinari har i sin bok 

Intersektionalitet försökt vidga analysredskapet för makt och ojämlikhet, och har inkluderat 

                                                
5 De los Reyes & Mulinari 2005 s. 62-64 
6 De los Reyes & Mulinari 2005 s. 64-65 
7 De los Reyes & Mulinari 2005 s.15 
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andra kritiska perspektiv utöver feminismen, exempelvis ovan nämnda postkoloniala 

perspektiv.8   

 

De los Reyes och Mulinari menar att det är av stor vikt att förklara på vilket sätt 

maktrelationer är viktiga och hur de samhällsstrukturer som ligger till grund för hur makt och 

ojämlikhet reproduceras. Social makt och maktrelationer går alltså inte att förklara med ett 

enskilt begrepp utan förstås bäst i skärningspunkten av flera kategorier. De los Reyes och 

Mulinari menar att uppfattningar om människors identiteter, egenskaper och möjligheter är 

socialt konstruerade och befästa av en rad olika komponenter i samhället. För att förstå hur 

maktrelationer och över-underordningar av exempelvis genus, klass och etnicitet uppstår 

behöver gränser mellan dessa kategorier lösas upp och studera hur de samverkar snarare än 

isolerade från varandra. De los Reyes förklarar det med att kvinnor är sällan ”bara kvinnor”, 

det räcker alltså inte att studera relationen mellan män och kvinnor för att se hur ojämlikhet 

skapas och reproduceras, utan det krävs inräknandet av flera maktrelationer.9 

 

Intersektionalitet är ett mångfacetterat paraplybegrepp, och de underrubriker som ordnas inom 

det är inte heller helt utan nyanser och tolkningsvariationer. Vi vill därför tydliggöra, och 

framför allt åskådliggöra, hur vi väljer att tolka begreppen och hur vi kommer att använda 

dem i vår analys. Vi har valt att hämta våra kategoriseringar och begreppsdefinitioner från 

nationalencyklopedin för att tydliggöra vad vi väger in i begreppen och hur vi kommer att 

betrakta dem i förhållande till analysen.  

 

Genus betraktar vi som ett samlingsbegrepp kring alla de föreställningar, handlingar och idéer 

som är länkade till den sociala konstruktionen av kön. I vår analys kommer begreppet främst 

att aktualiseras i fråga om genuskonstruktionerna i texten, hur det skrivs och berättas om 

manligt och kvinnligt genus samt hur dessa sätts i relation till varandra.10  

 

Klass betraktar vi som en indelning av människor i ett system av ekonomisk och social 

hierarki. I vår undersökning kommer vi att applicera klassbegreppet när det i läromedlet 

skrivs om t.ex. utbildning, arbetssituation, materiella tillgångar eller social status och makt.11 

Vi ser inte nödvändigtvis klass som något entydigt eller statiskt, utan kommer att fokusera på 

                                                
8 De los Reyes & Mulinari 2005 s. 7 
9 Nationalencyklopedin - Intersektionalitet  
10 Nationalencyklopedin - Genus  
11 Nationalencyklopedin - Klass  



   
 

   
 

5 

de fall i texten där klassmarkörer synliggörs. Alltså: En person eller grupp kan vara 

föränderlig över tid i fråga om klass, men i vår textanalys fokuserar vi på när klass markeras 

eller uttrycks utan vidare spekulationer.  

 

Etnicitet, i nationalencyklopedins definition, är kortfattat identifikation med och känsla av 

tillhörighet till en etnisk grupp. Detta blir naturligtvis oerhört problematiskt att urskilja i ett 

läromedel, eller för den delen i text, om inte någon textdeltagare uttryckligen uttalar och 

definierar sig själv som tillhörande en etnisk grupp. Vår egen uppfattning är nämligen den, att 

vi anser att etnisk tillhörighet inte går att tilldelas av någon utomstående. Personligen anser vi 

att det är upp till individen själv att avgöra sin etniska tillhörighet. Därför kommer vi 

framledes i analysen att i huvudsak använda begreppet med utgångspunkt i följande citat:  

 
En nutida definition ser etnicitet som en aspekt av en social relation mellan grupper av människor vilka ser 

sig själva som kulturellt distinkta i relation till andra grupper. En grupps självidentifikation är central.12 

 

Alltså: vi ser självidentifikation som centralt i fråga om etnicitet, och kan därmed inte 

kategorisera och definiera enskilda textdeltagare med en specifik etnisk tillhörighet. Däremot, 

sett till första meningen i citatet, kommer vi i analysen av läromedlet att urskilja när olika 

grupper av människor genom härkomst eller kulturella distinktioner sätts i relation till andra 

grupper. Sett till ovanstående postkoloniala perspektiv kan detta komma att aktualiseras 

exempelvis när det i läromedlet framstår andra kulturer, regioner eller människor som motpol 

till väst eller de västerländska idealen, eller när det berättas om människor i regionerna 

utanför Europa.  

3. Metod  
För att besvara vår frågeställning har vi i vår analys använt oss av en ideologikritisk 

textanalys hämtat från Lennart Hellspong, som är professor i retorik vid Södertörns högskola. 

I Metoder för brukstextanalys (2001) beskriver Hellspong ideologikritiska analysen som ett 

verktyg för att studera hur texters ideologiska och sociala funktion förmedlas. 

Analysverktyget passar bra i relation till vår frågeställning angående hur genus, klass och 

etnicitet konstrueras och reproduceras i Alla tiders historia 2-3, med tanke på dess förmåga att 

synliggöra representation och normerande röst i texter. I syftesformuleringen för 

ideologikritisk textanalys sammanfattar Hellspong dess användningsområde i följande citat:  
                                                
12 Nationalencyklopedin - Etnicitet 
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Den ideologikritiska analysens syfte är att undersöka en texts sociala och ideologiska funktion. Hur bidrar 

texten till att skapa, bevara och förändra sociala strukturer och maktförhållanden samt de ideologiska 

hållningar som rättfärdigar eller ifrågasätter dem?13   
 

Analysen syftar alltså inte till att "peka ut" en text som oduglig utan är snarare ett sätt att 

synliggöra hur texten förhåller sig till sociala strukturer och maktförhållanden, i vårt fall 

genom de intersektionella kategorierna genus, klass och etnicitet. Hellspong beskriver frågor 

som ska ställas till texten för att strukturera analysen i flera led. Frågorna handlar bland annat 

om textens tillkomst och bakgrund, dess ämne, framställningssätt och genre, samt enskilda 

ordval. Hellspongs frågor är tänkta att fungera som en slags bruksanvisning, men i vår analys 

aktualiserar vi de frågor som är relevanta i förhållande till uppsatsens syfte. I huvudsak har vi 

utgått från frågor kopplade till de underrubriker Hellspong benämner som påståenden och 

perspektiv samt attityder, roller, röster och relationer.14 Även inom dessa underrubriker 

kommer vi att göra ett urval av de aspekter som ryms inom dem utefter vår frågeställning.  

 

3.1 Påståenden och perspektiv 
I fråga om påståenden och perspektiv ställer Hellspong frågor angående textens framställning 

och för vår del kommer detta i huvudsak innebära fokus på hur texten berättar händelser och 

sociala förlopp med individer eller kollektiv som deltagare. Frågan kan i stort sett beskrivas 

som hur texten ser på sina deltagare, vilka som har en aktiv eller passiv roll i texten, vem 

berättas som grupp respektive individ och hur beskrivs olika grupper och sätts de i relation till 

varandra. Till frågan om hur texten ser på sina deltagare menar Hellspong också att 

ansvarsfördelningen, såväl positiv som negativ, aktualiseras samt vilket synsätt och perspektiv 

texten betraktar sina deltagare utifrån, med andra ord: vilka tilldelas positivt eller negativt 

ansvar för historiska skeenden. Detta är också ett sätt att se texten i en hierarki, där vissa 

grupper skildras inifrån och andra utifrån, d.v.s. vilken/vilka grupper behandlas som bekanta 

och vilka ses som främmande. Hierarkin har också en dimension av skildring uppifrån och 

ned, eller vice versa, där vissa grupper betraktas med ett ovanifrånperspektiv eller 

underifrånperspektiv.15  

 

                                                
13 Hellspong 2001 s. 132 
14 Hellspong 2001, s. 132-139 
15 Hellspong 2001 s. 136-137 
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I relation till vår frågeställning kommer frågor om påståenden och perspektiv främst att röra 

hur texten skildrar klass, genus och etnicitet. Vilka av dessa grupper skildras utifrån/inifrån, 

individuellt/kollektivt, eller ovanifrån/underifrån. Det är även av intresse att se huruvida 

textdeltagarna har agens i fråga om aktivering eller passivisering, samt om de tilldelas positivt 

eller negativt ansvar för historiska skeenden.    

 

3.2 Attityder, roller, röster och relationer 
I den andra utav Hellspongs underrubriker med tillhörande frågeställningar, det vill säga 

attityder, roller, röster och relationer, kommer vi främst att utgå från frågan om 

värdehierarkier. Som Hellspong beskriver problematiseringar rörande textens värdehierarki är 

det i mångt och mycket en fråga om textens tyngdpunkt, vad som utpekas som viktigt eller 

oviktigt och vad som ges respektive inte ges utrymme. En fråga som också kommer kopplas 

till analysen är huruvida motröster ges utrymme i förhållande till den dominerade rösten i 

texten, det vill säga i vilken grad författarna problematiserar och nyanserar sina egna 

påståenden och sin egen röst.16 I analysen kommer därmed denna nivå av Hellspongs 

textanalys främst att aktualiseras i helhetsbilden av respektive kapitel. Vad ges betydande 

tyngdpunkt i respektive kapitel, vad och vilka betraktas som viktiga/oviktiga, hur ser 

fördelningen av textutrymmet ut och hur används problematiseringar och nyanseringar i 

texten. Till detta hör frågan om textens dominerande röst, alltså vilken berättelse ges störst 

utrymme och vilken berättelse är det som premieras.  

4. Material  
Det läromedel som kommer att utgöra vårt material för analys är Alla tiders historia 2-3 

(2012) som är utformad för gymnasiekurserna 2a, 2b och 3. Läroboken är utgiven av Gleerups 

och skriven av Hans Almgren, Birgitta Almgren och Olle Larsson. Hans Almgren är 

gymnasielärare, lektor och har tidigare skrivit flera läromedel i historia och 

samhällskunskap.17 Birgitta Almgren, professor i tyska, har forskat i bl.a. svensk-tyska 

relationer under 1900-talet.18 Olle Larsson är lektor vid Katedralskolan i Växjö och har 

tidigare skrivit historieböcker.19  

 

                                                
16 Hellspong 2001, s. 138 
17 Gleerups – ”Författare Hans Almgren” 
18 Södertörns Högskola - ”Personal Birgitta Almgren”  
19 Gleerups – ”Författare Olle Larsson” 
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Med utgångspunkt i läroplanen för historia utgick vi från att använda oss av en lärobok ämnad 

för kursen Historia 2b eftersom den kursplanen ger utrymme för ett större omfång av historia 

och är inte lika styrd innehållsmässigt som övriga kursplaner i historia, framför allt för årskurs 

7-9.  I kursplanen för Historia 2b är det kulturhistoriska perspektivet centralt och används på 

frågor rörande världsbilder, idéströmningar och dess betydelse för individer. Genom 

tematiska fördjupningar ska eleverna utveckla förmågan att använda olika historiska teorier 

och begrepp för att därefter kunna dra slutsatser utifrån olika perspektiv.20 Läroboken är 

tematiskt strukturerad och utgår därmed inte explicit från en kronologiskt narrativ, utan 

snarare görs de tematiska kapitlen till sammanställningar över exempelvis folkmord genom 

historien med nedslag i flera exempel över tid och rum. 

 

För att kunna ge en större och rättvisare bild av läromedlet ligger bara en lärobok till grund 

för analysen. Risken vid att ha flera läroböcker är att det blir enbart en bråkdel som finns med 

i analysen vilket kan göra resultatet missvisande. En anledning till att lyfta fram specifikt Alla 

tiders historia är att såväl skolverket som Ann-Sofie Ohlander har använt sig av tidigare 

upplagor av bokserien. Skolverket använde utgåvan av Alla tiders historia från 2005 och 

Ohlander använde Alla tiders historia från 2008, båda skrivna för Lpf94. Med detta i åtanke 

och i och med införandet av den nya läroplanen och gymnasiereformen från 2011 kan den nya 

upplagan från 2012, skriven med hänsyn till Gy11, vara intressant ur ett jämförande 

perspektiv.  

 

Alla tiders historia är uppdelad i två delar där den första är en beskrivning av historieämnet, 

historieforskning och olika perspektiv på historien. Exempelvis behandlar författarna 

epokindelning, källkritik och genushistoria. Den andra delen är vad som snarare kan betraktas 

som berättelser av det förflutna organiserade utefter olika teman som exempelvis krig, idrott, 

konst, mode och migration. Vi har valt att avgränsa vår undersökning till de kapitel som är 

fokuserade kring dessa teman och berättelser eftersom detta motsvarar vårt syfte så till vida 

att vi vill undersöka de olika aktörerna som framträder i läromedelsberättelserna och vilka 

berättelser som blir normerande. En diskussion om vetenskapliga perspektiv och 

begreppsdiskussioner blir inte fullt så relevant i förhållande till vårt syfte då detta inte är 

tematiska berättelser av historien utan snarare perspektiv på historia, eller en abstrakt översikt 

                                                
20 Skolverket 2011, s. 66-78 
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av historieämnet. Det är inte läromedlets historiesyn i sig som vi är intresserade av att utreda 

utan snarare hur det berättar den historia det berättar.  

 

De kapitel som ligger till grund för analysen är kapitlet Den moderna idrottens historia som 

ger en övergripande bild över hur idrotten har utvecklas över tid från lek och spel till regelrätt 

och tävlingsinriktad. Kapitlet Konstarternas epoker och villkor ger en kronologisk 

genomgång över konstens epoker och vilka omgivande faktorer som påverkade konstarterna. 

Kapitlet Migration som beskriver med en kronologisk översikt olika migrationsströmmar och 

folkvandringar genom historien. Kapitlet Mode genom tiderna ger en historisk översikt kring 

det västerländska modets förändringar och utveckling.  

 

Vårt kapitelurval baserar sig helt enkelt på att vi sett till uppsatsens omfång var tvungna att 

begränsa oss i något avseende. Vi valde därför att koncentrera oss på berättelserna om idrott, 

konst, migration och mode på grund av tematiseringarnas potential att ha ett brett perspektiv, 

med andra ord att berätta en historia som inte nödvändigtvis är förknippad med storpolitiska 

förändringsprocesser, krig och konflikt eller den i många avseenden kanoniserade 

historieskrivningens redan etablerade gestalter och händelseförlopp. Vi väljer också att enbart 

förhålla oss till den grafiska texten i Alla tiders historia 2-3, med den enkla motiveringen att 

en inkludering av bildanalys i form av illustrationer och fotografier helt enkelt hade tagit för 

mycket utrymme i anspråk. Dessutom är Hellspongs ideologikritiska textanalys i huvudsak 

utformad med fokus på den grafiska texten, även om den går att applicera även på relationen 

mellan text och bild.  

5. Tidigare forskning 
Forskningen kring läromedel i historia är ett mindre utforskat område av professorer och 

består till stor del av studentuppsatser. Regeringen gav däremot Ann-Sofie Ohlander uppdrag 

från Delegationen för jämställdhet i skolan (DEJA) att genomföra en granskning av läromedel 

i historia som sammanställts i rapporten Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia 

(2010). Utifrån ett jämställdhetsperspektiv har hon granskat läromedel i historia, totalt fyra 

läroböcker och en lärarhandledning, där böckerna Människan genom tiderna (2003) med 

tillhörande lärarhandledning och Alla tiders historia (2008) ämnat för gymnasiekursen historia 

A och SO direkt. Historia. Ämnesboken (2007) och Sofi Historia (2005) för grundskolan. 

Ohlander finner i undersökningen att kvinnor är underrepresenterade i läroböckerna och de tas 

bara upp vid särskilda tillfällen. Det finns en tydlig manlig dominans och det förekommer 
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även ett manligt synsätt även vid de textstycken där det handlar om kvinnor.21 Ohlander 

menar på att det finns en föråldrad kvinnosyns som framkommer i läroböckerna där kvinnan 

inte är integrerad i texten, utan står i textstycken vid sidan av. Detta bidrar till att kvinnan blir 

udda och står utanför det normala och ofta behandlas som objekt.22 Ohlanders undersökning 

är av stor relevans för vår undersökning eftersom hon använt sig av en tidigare upplaga av 

Alla tiders historia och kommer användas i vår avslutande diskussion för att jämföra hennes 

resultat med vårt.  

 

Vanja Lozic har i sin avhandling I historiekanons skugga: historieämne och 

identifikationsformering i 2000-talets mångkulturella samhälle (2010) intervjuat 

gymnasieelever, gymnasielärare och läroboksförfattare och analyserat läroböcker i 

samhällskunskap och historia. Lozic syfte var att se om elevernas identifikationer och ämnets 

innehåll stämde överens, men även studera hur lärare, elever och läromedelsförfattare 

resonerar kring historieämnets innehåll och metodik.  I resultatet av läromedelsgranskningen 

finner Lozic att den svenska emigrationen till Amerika särskiljs från övriga 

migrationsprocesser, framför allt vad gäller invandring till Sverige under 1990-talets senare 

del, då en uppdelning mellan arbetskraftsinvandring och flyktinginvandring görs. Lozic finner 

också en brist på kulturella skillnader kring främst arbetskrafts- och flyktinginvandringen där 

det snarare blir fokus på hur det påverkat Sverige som nationalstat. 23 

 

Lozic finner även att det är en eurocentrisk historia som berättas i läromedlen, vilket även 

framkommer av elevernas vid intervjuer. Många elever med utomnordisk härkomst ser en 

problematik med den eurocentriska historien och skulle gärna se en bredare geografisk 

skildring av historien. Elevresultatet visar även att det är västvärlden som ligger i centrum, 

medan resten av världen befinner sig i periferin.24  

 

Angerd Eilard har i sin avhandling Modern, Svensk och jämställd (2008) genomfört en 

omfattande undersökning kring hur genus, sexualitet, ålder och etnicitet samverkar i idén om 

det jämställda Sverige. Materialet utgörs av läromedel från 1962- 1994, där fokusområdet rör 

hur normgivande diskurser i läromedlen framhäver vissa identiteter som normala och 

eftersträvansvärda. De huvudsakliga diskurser som aktualiseras och återfinns i materialet, 
                                                
21 Ohlander 2010, s. 7 
22 Ohlander 2010, s. 65 
23 Lozic 2010, s. 203 
24 Lozic 2010, s. 260 
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även om de till viss del är ämne för förändring sorterar Eilard under rubriker som den 

koloniala vita västerländska diskursen, jämställdhetsdiskursen och det heteronormativa 

budskapet samt diskursernas kamp om utseendeideal och familjeideal. Den koloniala vita 

västerländska diskursen sammanfattas av Eilard som konsekvent närvarande i läroböckerna, 

även om den förändras över tid. De mer uppenbara biologiskt rasistiska anspelningarna och 

utsagorna som präglade de tidigare läromedlen ersätts successivt med en kulturrasism som 

yttrar sig genom klassetniska antydningar om exempelvis bildningsnivå och materiella 

tillgångar. Eilard framhäver detta i ett exempel ur läromedel där rökande gästarbetare från 

södra Europa bekräftar den koloniala vita diskursen genom att göras till kontrast till det 

folkhälsomedvetna och jämlika norra Europa. En diskurs som utgår från föreställningar om 

det obildade och fattiga, utanför det bildade och rika västerländska.25 

 

Jämställdhetsdiskursen och det heteronormativa budskapet förklaras även den som en diskurs 

som är konsekvent närvarande men som till sitt innehåll och sin form har förändrats. Samma 

makthierarki av över- och underordning kvarstår men förändring har skett från det tidigare 

familjeförsörjare/hemmafruidealet till ett jämställdhetsideal. Eilard menar att i och med den 

feministiska rörelsens arbete och ambitionen av jämställdhet trädde kvinnor in på mäns 

arenor, och att detta i sin tur medförde en sexualisering av dem på denna nya arena, 

offentligheten. Detta visade sig bland annat genom att läseböckernas protagonister tidigare 

ofta var kamrater eller syskonpar, men övergick till att vara partners med varandra men också 

genom förlöjligandet och töntifierandet av män som gick in i hemmets sfär. Det som tidigare 

var kamratskap eller syskonskap blev alltså en romantisk eller sexistisk diskurs.26 

 

Diskursernas kamp om utseendeideal och familjeideal menar Eilard till stor del grundar sig i 

en nyliberal marknadsdiskurs och en massmedialiserad diskurs där det egna ansvaret för det 

egna marknadsvärdet betonas, där individen ska hävda sin särart i diverse sammanhang. 

Denna diskurs flyter in i en rad andra diskurser där kontraster markerar där särarten hävdas. 

De exempel som Eilard räknar upp är bland annat kontrasterna rik-fattig, snygg-ful, pojke-

flicka, utlandsfödd-svensk etc. Individen görs i denna diskurs ansvarig för att svara upp mot 

idealen på den aktuella marknaden, diskursen ska därmed fungera självdisciplinerade.27 

                                                
25 Eilard 2008, s. 419-420 
26 Eilard 2008, s. 422 
27 Eilard 2008, s.423-424 
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Angerd Eilards undersökning har studerat liknande faktorer som vår uppsats vilket gör att den 

relevant och kommer att användas för att studera likheter och skillnader i resultaten.  

 

Med tanke på den minskade likvärdigheten i svensk skola och sjunkande resultat i 

internationella jämförelser har Laila Nielsen skrivit artikeln Historieundervisningen och 

identitet i det mångkulturella samhället (2013). Nielsen har undersökt hur lärare tar hänsyn 

till det mångkulturella samhället och elevernas identiteter i historieundervisningen. Hon har 

analyserat deras svar utifrån fyra undervisningsstrategier; En universalistisk strategi, en 

särartspolitisk strategi, en strategi utifrån multipla identiteter och en strategi utifrån kritisk 

mångkulturalism. Hon kommer fram till att samtliga lärare använder sig av flera strategier i 

undervisningen och anser att läroboken är bristfällig ur en mångkulturell synvinkel, t.ex. i 

epokindelningen. Lärarna prioriterar kunskapsprocessen snarare än innehållet i 

undervisningen, men flera av dem försöker dock bidra med kompletterande perspektiv i de 

fall läromedlet är bristfälligt.28 Nielsens undersökning är av relevans för vår uppsats på grund 

av att den kan bidra med en bild av synen på läromedel i undervisningspraktiken, och hur 

lärare och elever faktiskt ser på frågan om läromedels perspektiv på historien. 

 

Kenneth Nordgren har i sin avhandling Vems är historien? Historia som medvetande, kultur 

och handling i det mångkulturella Sverige (2006) studerat historiemedvetande i fråga om hur 

individer och grupper använder sig av historiska berättelser och vilken roll 

historieundervisningen har. Studien har genomförts via tre delstudier där den första delen 

består av en historiografisk genomgång av assyriska och syriska riksförbundens tidskrifter 

under 1970-2004. Den andra delstudien består av intervjuer av svenska ungdomar som har 

assyrisk eller syrisk tillhörighet. I den tredje delstudien diskuteras resultaten av de två första 

studierna utifrån historieämnet i skolan och dess mål och möjligheter.  

 

I resultatet av den första delstudien kommer Nordgren fram till att bruket av historia är en stor 

del av riksförbundens artiklar. Men det förkommer också många artiklar som berättar om 

externa och interna konflikter och relationer både till hemlandet och till Sverige. Nordgren 

menar att det har vuxit fram en historiekulturell praktik genom en interaktion med läsarna.29 I 

den andra delstudien intervjuades elever angående terrorattentatet 11 september 2001 där 

analysen tydde på att det fanns en relationell logik mellan det berättaren och det berättande. 

                                                
28 Nielsen 2013, s. 57 
29 Nordgren 2006, s. 215-216 
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De ungdomar som hade assyrisk eller syrisk tillhörighet kunde se samband mellan 

folkmorden Seyfo under första världskriget och terrorattentatet mot World Trade Center. De 

ungdomar som har härkomst från Iran, Irak och Palestina reagerade mot opinionsbildningen, 

vilket går att härleda till deras historiesyn som är kritisk mot USA som stormakt. Elevernas 

historiemedvetande blev här med tydligt.30 I den tredje delstudien undersöktes historieämnet 

och hur det förhåller sig till det mångkulturella samhället, vilket är vad som i huvudsak 

kommer att vara av intresse för vår egen studie. Nordgren menar på att styrdokumenten är 

otydliga och till stor del är motsägelsefulla. Eleverna ska ges utrymme att utveckla sitt 

historiemedvetande och öka förståelsen för andra kulturer men detta motsvaras inte i 

läroböckerna där det är ett eurocentriskt perspektiv och att läroböckerna inte hängt med i det 

mångkulturella samhället. I granskningen har Nordgren också studerat hur exempelvis 

migration hanteras. Han finner att det ges stort utrymme i läroböckerna men inte vilka 

effekter det kan få för samhället, likaså finns det brister i hur 1800-talets nationalism kopplas 

samman till modern nationalism eller etnicitetsforskning.31 

 

Med uppdrag från regeringen har Skolverket genomfört en granskning av ett urval läromedlen 

för att se hur de stämmer överens med skolans värdegrund. Granskningen är sammanställd i 

rapporten I enligt med skolans värdegrund? En granskning av hur etnisk tillhörighet, 

funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker 

(2006). I granskningen har de därför tittat på hur läromedlen bidrar till undervisning i frågor 

angående kön, sexuell läggning, etisk tillhörighet, religion eller funktionshinder.32 Vad gäller 

etnicitet konstateras i rapporten att det finns stora brister i hur begrepp och förklaringar kring 

etnisk tillhörighet i läroböcker för samhällskunskap och historia för grundskolans senare år. 

Harald Runblom som har genomfört forskningen kring läromedel i historia (varav ett är en 

tidigare upplaga från 2005 av vårt valda läromedel Alla tiders historia), samhällskunskap och 

religionsvetenskap menar på att historieämnet skulle ha stor nytta av att diskutera vad som är 

Europa och europeiskt i relation till andra världsdelar som Asien, Afrika och Amerika som 

ligger till grund för konstruktionen av det europeiska.33 Vad gäller de svenska nationella 

minoriteterna anser Rundblom att det endast är en bok i samhällskunskap som lyfter fram 

nationella minoriteter. Läroböckerna i religion ger däremot en mer nyanserad bild än resten av 

                                                
30 Nordgren 2006, s. 217 
31 Nordgren 2006, s. 217-218 
32 Skolverket, 2006, s. 6 
33 Skolverket 2006, s. 21 
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samhällskunskap- och historieböckerna. De kulturella aspekterna är i stort sett frånvarande 

både i läromedel i samhällskunskap och historia.34  

 

I fråga om hur kvinnor, män och transpersoner är representerade i läroböcker i biologi 

framkommer det i resultatet att det finns ett avsnitt där kön presenteras, men att det enbart 

finns en bok som beskriver innebörden i begreppet transsexualitet. Det framkommer även att 

det finns ett dominerande naturvetenskapligt ämnesfokus som gör att den sociala aspekten på 

biologi och kön hamnar i skymundan. Den generella bilden av kön i samtliga läroböcker är att 

de i beskrivningar om människan är heteronormativa. Det utrymme som ges för diskussioner 

kring kön, könsrelationer och könsmakt skrivs utanför texten som isolerade öar och inte 

integrerade i texten, vilket kan göra att eleverna tolkar det som mindre viktiga avsnitt. 

Rapporten har funnit andra brister i läroböckerna, bland annat bristen på olika perspektiv. 

Bristen på symboliska eller filosofiska perspektiv gör att det finns en risk att exempelvis 

religioner som hinduism framstår som exotiska eller konstiga. Läroböckerna ger heller inget 

utrymme för formandet av olika sexualiteter eller sexuella preferenser ställs i ett historiskt 

eller kulturellt perspektiv. Läroböckerna har också brister i vad gäller förklaringar eller 

definitioner av begrepp vilket inte ger eleverna förutsättningar att tolka, analysera och 

reflektera kritiskt kring olika aspekter av världen.35  

 

Applicerandet av ideologikritisk textanalys på läromedel finns det en hel del uppsatser men 

vad gäller högre forskningsnivå är det bristfälligt. Ett examensarbete är Kvinnor är sällan 

bara kvinnor (2013) av Alma Vodenicarevic och Christina Roos som har gjort en analys av 

läromedel i historia och engelska. De har utgått från intersektionalitetsteorin och studerat 

kategorierna klass, ålder, sexualitet, etnicitet, religion och funktionalitet och använt sig 

ideologikritisk textanalys som analysverktyg.36 Syftet med uppsatsen var att se hur de olika 

intersektionella kategorierna syns i skildringar av kvinnor i läroböckerna. I resultatet finner 

dem att läroböckerna har både inkluderande och exkluderande vad gäller kategorierna. Några 

kategorier förekommer mer ofta än andra och i båda läroböckerna fann de att etnicitet var den 

kategorin som var mest inkluderad. Vodenicarevic och Roos menar att även om det sker en 

viss variation i intersektionen mellan kategorierna så är den ofta snäv och outvecklad.37 Deras 

slutsatser är att läromedlet i historia har ett eurocentriskt perspektiv och läromedlet i engelska 
                                                
34 Skolverket 2006, s. 40-41  
35 Skolverket 2006, s. 77-78  
36 Vodenicarevic & Roos 2013, s. 7-10 
37 Vodenicarevic & Roos 2013, s. 51 
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har ett västerländskt perspektiv och även om det förekommer representation från flera delar 

av världen, blir de mekaniskt uppradade snarare än naturligt integrerade och i samverkan med 

andra intersektionella faktorer.38 
 

Studier av läromedel i svenska har i större utsträckning undersökt av intersektionella faktorer 

och med en ideologikritisk analys. Jörgen Mattlars doktorsavhandling Skolbokspropagandra? 

En ideologianalys av läroböcker i svenska som andraspråk (1995-2005) från 2008 undersöker 

vilka ideologier som produceras i läroboksmaterialet i svenska som andraspråk där Mattlar 

fokuserat på representationen av kön, klass och etnicitet. Mattlar har studerat vilka 

uppfatttningar och värderingar som läromedlen förmedlar om svenska samhället. Mattlars 

undersökning finner vi intressant eftersom läroböckerna skriver en historisk berättelse om 

Sverige, där Mattlar har studerat hur representationen av kön, klass och etnicitet 

representeras, vilket även är syftet med vår studie.  

 

Resultatet visar att det finns ett utpräglat västerländskt perspektiv i läroböckerna och att det 

inte förekommer några nyanseringar eller problematiseringar i texten.39 Det svenska samhället 

präglas av en berättelse om folkhemsmodellen där landet har gått från fattigt och eländigt till 

ett globalt välfärdssamhälle. I en av böckerna finner Mattlar ett slags ”vi och de” förhållande 

där invandrarnas identitet framstår som oviktig i förhållande till den svenska majoriteten 

vilket beskrivs i samband med arbetskraftsinvandringen under 1970-talet.40 

6. Analys 
Vid närläsningen av lärobokens kapitel har vi studerat texten med utgångspunkt i de 

intersektionella kategorierna genus, klass och etnicitet utifrån ett deltagarperspektiv – vilka 

som är passiva respektive aktiva och hur de beskrivs i förhållande till varandra och utifrån ett 

värdehierarkiskt perspektiv – vad ses som viktigt eller oviktigt och hur skildras grupper.  

6.1 Kapitel: Den moderna idrottens historia 
Kapitlet ger en översikt kring idrottens historia från antiken fram till idag. Tyngdpunkten 

ligger i huvudsak på 1800- och 1900-talshistoria och den moderna idrottens framväxt och 

utveckling. Redogörelsen är förhållandevis bred och omfångsrik, där såväl genus- som 

klassperspektiv uttalat ges utrymme. Idrotten introduceras i en åtskillnad mellan lek och 

                                                
38 Vodenicarevic & Roos 2013, s. 44-45 
39 Mattlar 2008, s. 173 
40 Mattlar 2008, s. 184 
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spontanidrottande, med en övergång till regelrätt och organiserat idrottandsutövande. Innan 

det industriella genombrottet var uppdelningen mellan lek och sport kopplad till klass där 

överklassen stod för det organiserande och tävlande idrottandet, medan arbetarna och de lägre 

klasserna främst förknippas med spontanidrottande och lek. Denna åtskillnad försvann i och 

med den industriella revolutionen och idrotten organiserades i föreningar.  Vidare görs en 

historisk överblick över några stora organiserade idrottssammanhang som de olympiska 

spelen och till viss del VM i fotboll. Avslutningsvis tar kapitlet upp idrottande ur ett svenskt 

perspektiv och dess påverkan på det svenska samhället, främst utifrån dess funktion som 

gemenskapsbildande över nations- och klassgränser.41 

 

Klassperspektivet syns genomgående i kapitlet förutom i modern tid vid 1970-talet och 

framåt. Mellan 1800- talet och fram till cirka 1970-talet är klassperspektivet med i 

redogörelsen och ställs i relation till idrottandet. I äldre tid berättas idrottande som en för 

överklassen tävlingsinriktad och militärisk övningsceremoni. Det medeltida tornerspel tas upp 

som ett exempel på dessa tävlingssammanhang och inom aristokratin var också militäriskt 

präglade sporter som skytte, fäktning och ridning vanliga vid sidan av hovceremoniella 

danser. De lägre klasserna förknippades med tävlingar i sammanhang av mandomsprov, 

brottning, lek och bollspel.42 Klassperspektivet löper kontinuerligt även genom beskrivningen 

av industrisamhällets framväxt fram till mitten av 1900-talet. Under den tidsperioden beskrivs 

idrotten som en plattform för gemenskapsbyggande och för att osynliggöra 

klassmotsättningar. 

 

När idrotten beskrivs vid tiden efter 1970-talet och in i modern tid försvinner det uttalade 

klassperspektivet, även om det kan utläsas subtilt. Författarna beskriver idrotten som allt mer 

organiserad och materialiserad i alla led. Spontanidrotten har försummats för den allt mer 

specialiserade och tävlingsinriktade idrotten, även för barn och ungdomar. Exempelvis 

beskrivs det: "Att som sju- till tioåring bedriva idrott idag underlättas om barnet har en 

bilburen ´curlingförälder´."43  Underförstått alltså en förälder som har råd, tid och möjlighet 

att bekosta diverse utrustning och transport som har blivit förutsättningarna för barn och 

ungdomar att utöva idrottsaktiviteter. Även om klassperspektivet inte är uttalat så konstrueras 

klass genom förutsättningarna för idrottsutövande liknande citatet ovan. 

                                                
41 Larsson, Almgren & Almgren 2012, s. 269-296 
42 Larsson, Almgren & Almgren 2012, s. 286-287 
43 Larsson, Almgren & Almgren 2012, s. 295 
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Likt klassperspektivet är genus också genomgående i kapitlet där kvinnan sätts i relation till 

den normerande mannen i idrotten. Författarna har valt att skriva rubriker som "Kvinnorna 

och OS" och "Kvinnlig idrott" där kvinnan inom idrotten problematiseras och diskuteras med 

en normkritisk ansats. Författarna skriver bland annat att det vanligtvis talas om fotboll och 

damfotboll och där kvinnorna ständigt jämförs med män. Med andra ord talas det kritiskt om 

förhållandet mellan kvinnligt och manligt idrottande, men kvinnor och damidrotten särskiljs 

fortfarande som det avvikande och under rubriken för kvinnlig idrott placeras även 

handikappidrotten och idrottsutövande i muslimska länder.44 Textutrymmet i fråga om genus 

väger alltså över mot en manlig dominans, där "kvinnoidrotten" är en historia med egen 

rubrik och inte inkluderad i OS-historia eller övrig idrottshistoria. Till berättelsen om manligt 

idrottande i fråga om genus kopplas också andra motiv och faktorer till själva idrottandet. 

Bland annat sammankopplas sexualitet och genus, i heteronormativ mening, i citatet:  

 
Torneringarna på medeltiden och 1500-talet, var det idrott? Kanske, de för ju tanken till dagens arenaidrotter, 

även om syftet på den tiden var att utbilda adelsmän för krigsföring. Vid universiteten förekom också olika 

slags aristokratiska övningar, exercitier, som bestod av fäktning, skytte och ridning, som omfattade hoppning 

på, över och av hästen. Adelsynglingarna tränades också i dans – de skulle ju inte bara utbilda sig till goda 

krigare utan också till goda kavaljerer. 

 Men det förekom också folkliga idrotter långt tillbaka i tiden, till exempel olika slags brottningslekar, livtag, 

där det gick ut på att kasta omkull motståndaren. I vissa orter blev brottningen en tradition, till exempel i 

Hedesunda i Gästrikland, där det berättas från 1861: ”Aftonen före midsommardagen samlade sig efter 

gammal sedvana den manliga delen av denna sockens ungdom på åsen norr om Brunns by, där brottningar 

företagas, som någon gång ej avlöpa utan bräckta armar och ben.” Här blev brottningen en del av 

midsommarfirandet, och man kan ana att både alkoholen och gunsten om flickorna gjorde brottningen extra 

våldsam.45  

 

Här berättas idrottandet alltså inte bara som lek eller spel utan även som någon form av 

uppvisning av manlighet motiverat utifrån sexuell åtrå i samband med sportslig prestige. 

Manligt idrottande kopplas med andra ord också till sexualitet, eller snarare heterosexualitet, 

där ”gunsten om flickorna” är en av de bakomliggande faktorerna till brottningen och 

dessutom spekuleras det från författarnas sida om att detta också gjorde brottningen mer 

våldsam och intensiv. Att vinna kvinnor är alltså, i berättelsen, en bidragande motivation i det 

manliga idrottandet, men motsvarande motiv ges aldrig i andra sammanhang än ovanstående 

                                                
44 Larsson, Almgren & Almgren 2012, s. 279 
45 Larsson, Almgren & Almgren 2012, s. 287 
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citat. Berättelsen om midsommarbrottningarna som folklig spontanidrott hos bönderna ute i 

socknen blir alltså en berättelse om våldsamma maskulinitetsprov och sexualitet, och 

berättelsen om aristokratins idrottande blir en motsvarande berättelse där utbildning i krig och 

hovceremonier i egenskap av blivande kavaljerer åt damer blir drivande motiv till 

idrottsutövandet. Trots att de utgår från samma genus- och sexualitetskonstrution i grunden, 

d.v.s. manliga kraftprov och skicklighet för att vinna kvinnor, skiljer de sig då fylla och 

våldsamheter tydligare kopplas till det folkliga idrottsutövandet medan aristokratin 

representerar elegant hovdans.  

 

Det är också inom rubriker för kvinnligt idrottande som handikappidrott och utomeuropeiskt 

idrottande i huvudsak behandlas, vilket ger en indikation om att textens värdehierarki 

premierar den manliga västerländska idrottens historia. Textens deltagare är med andra ord 

omfattande, men i förhållande till varandra och i synnerhet i fråga om textens tyngdpunkt och 

värdehierarki ges manligt funktionellt västerländskt idrottande en dominerande ställning med 

mer textutrymme samt en normgivande position där kvinnligt, funktionsnedsatt och 

utomeuropeiskt idrottande sätts i en kontrasterande rubrik vilket ger intrycket av ett slags 

motsatsförhållande mellan idrottande och kvinnligt idrottande. Det klassperspektiv som löpte 

genom texten saknas också till stor del inom rubrikerna för kvinnligt idrottande, och det 

behandlas inte som en avgörande faktor för dessa gruppers idrottsutövande.  

 

Det är också under rubriken om kvinnligt idrottande som etnicitet synliggörs som tydligast. 

Genomgående för kapitlet är ett eurocentriskt perspektiv där det i huvudsak är västvärlden 

och Europas idrottshistoria som berättas. Utomeuropeiska stater och världsdelar nämns vid 

politiska sammanhang som omger de större mästerskapen OS och VM, i huvudsak 

konfliktrelaterade sådana, i fråga om kolonialism eller vid redogörelse för deras sportsliga 

resultat.46 De muslimska länder som nämndes under kvinnlig idrott nämns i fråga om 

kvinnoförtryck, exempelvis i citatet nedan:  

 
Långt ifrån alla muslimska länder har restriktioner på grund av religionen när det gäller kvinnlig idrott. Men 

länder som Saudiarabien, Qatar, Iran, Oman och Pakistan ålägger kvinnor att träna och tävla skilda från 

manliga deltagare och åskådare och att bära lämplig klädsel, vilket inte är shorts eller t-shirt.47 

 

                                                
46 Larsson, Almgren & Almgren 2012, s. 272-273 
47 Larsson, Almgren & Almgren 2012, s. 279 
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Trots att de nämner att många muslimska länder inte har några restriktioner för hur kvinnor 

får utöva idrott är det ändå bara det som synliggörs och exemplifieras i kapitlet. De 

gemenskapsbyggande, regionala och klassbaserade faktorer som framhävs i berättandet av 

Europas idrottshistoria nämns över huvud taget inte i samband med beskrivningen av de 

utomeuropeiska eller muslimska staternas idrottshistoria. När en mycket omfattande och 

mångsidig redogörelse för västerländsk idrottshistoria kontrasteras mot utomeuropeiska stater 

genom frågor rörande kolonialism och kvinnoförtryck i en kortfattad underrubrik inom 

kvinnligt idrottsutövande ges intrycket av en tydlig uppdelning av europeiskt och icke-

europeiskt idrottsutövande, där den förstnämnda kollektiva deltagaren skildras inifrån och den 

sistnämnda utifrån. Därtill beskrivs också utomeuropeiskt idrottande i huvudsak i termer av 

förtryck, och trots att texten uttalar att inte allt muslimskt idrottsutövande präglas av förtryck 

saknas alla former av exempel på detta.  

 
En som fick känna av både dödshot och anklagelser för att vara en syndig och korrupt kvinna var algeriskan 

Hassiba Boulmerka som vann guld på 1500m vid OS i Barcelona 1992. Efter sin seger blev hon tvungen att 

gå i landsflykt.48 

 

Den enda individuella deltagare som ges utrymme i sammanhanget är alltså deltagare i texten 

i egenskap av exempel på kvinnoförtryck, vilket leder till att textens beskrivning av muslimer 

och idrottsutövande präglas av en ensidighet som inte återfinns i diskussionen av kvinnors 

idrottsutövande i väst, där individuella textdeltagare i högre grad ges utrymme i varierande 

sammanhang. Med andra ord sker också en tydligare kollektivisering av textens icke-

europeiska deltagare, som bildar en kontrast mot västerländska kvinnor i idrottssammanhang.   

 

Faktorerna genus, klass och etnicitet korsar alltså varandra i den bemärkelsen att när kvinnligt 

idrottsutövande berättas så är det utifrån den västerländska/europeiska och klasslösa kvinnan 

som norm och den förtryckta muslimska kvinnan i kontrast. Med andra ord berättas vägen 

mot jämställdhet inom idrotten förknippat med den västerländska utvecklingen inom 1900-

talet, när författarna inte gör någon problematisering av genusförhållanden i det samtida 

Europa får den förtryckta muslimska kvinnan utgöra en motpol till de västerländska 

jämställdhetsidealen. Värdehierarkin premierar alltså en västerländsk kvinna som norm, 

skildrad inifrån, som kontrasteras mot icke-europeiska idrottssammanhang skildrade utifrån. 

                                                
48 Larsson, Almgren & Almgren 2012, s.279 
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Det kan alltså urskiljas en idé om den klasslösa europeiska kvinnan skildrad uppifrån i en 

rörelse nedåt mot det icke-jämställda muslimska idrottsutövandet i en hierarki.  

 

Med den klasslösa kvinnan avses det faktum att när kvinnligt idrottande diskuteras görs det 

med fokus på enbart genus och bortser från klass. I berättelsen om det manliga idrottandet så 

är klass närvarande, vilket förmodligen beror på att den manliga berättelsen utspelar sig 

tidigare i historien med ett mer uttalat klassperspektiv. Inom berättelsen om det manliga 

idrottandet framgår dock ett normkritiskt perspektiv avseende genus och avsaknaden i den 

stora breda berättelsen motiveras med den historiska synen på manligt och kvinnligt. Alltså 

innehåller kapitlet motröster till den dominerande rösten och deltagaren i texten, den manliga 

europeiska, där nyanseringar och problematiseringar präglar det som utgör textens 

huvudsakliga tyngdpunkt. Denna mer nyansrika och problematiserande beskrivning stärker 

dock fortfarande den manliga europeiska textdeltagaren som dominerande röst då den 

fortfarande ges mest utrymme, alltså omfångsmässigt och i fråga om nyansrikedom anses 

viktigast. 

 

 

6.2 Kapitel: Konstarternas epoker och villkor 
Inledningsvis i kapitlet förklaras begreppen konst och kultur där begreppet kultur förklaras 

som en andlig och en materiell del där den andliga delen står för föreställningsvärldar och 

traditioner och den materiella delen består av konkreta föremål. Konstbegreppet beskrivs som 

något mer omfattande än det förgivettagna målandet och innefattar fler olika konstarter som 

bildkonst, dans, musik, litteratur, skulptur och arkitektur. Kapitlet övergår i en kronologisk 

genomgång av kulturhistoriens epokindelning med forntiden och flodkulturernas konstarter 

och avslutas i 1900-talet och 2000-talets kulturhistoria. 

 

 I redogörelsen av de kulturhistoriska epokerna är det ett oproblematiskt klassperspektiv som 

synliggörs där de som skapar, konsumerar och förnyar konsten hemmahör i de övre 

samhällsskikten. De lägre klassernas kultur och konstutövande nämns mest i förbifarten och 

som en kontrast gentemot kulturen i övre samhällsklasserna och den övergripande 

kulturhistoriska utvecklingen. Samma mönster går att spåra i fråga om etnicitet och genus där 

konstnären är europé och man. Kvinnliga konstskapare nämns men utan vidare exemplifiering 
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eller problematisering. Kapitlet präglas i stort av ett oproblematiskt förhållningssätt till de 

intersektionella faktorerna klass, genus och etnicitet.  

 

Genomgående i kapitlet är det de övre samhällsskikten som får utrymme, vilket i sig inte är 

märkligt eftersom det i många avseenden var de som hade möjlighet att producera konst i 

olika former. Det som vi finner märkligt är hur lite utrymme och vilken form av utrymme som 

den mer folkliga kulturen och konsten får. Till stor del blir det mer folkliga kulturutövandet 

exemplifieringar i motsats till det dominerande kulturutövandet hos de övre 

samhällsklasserna. Exempelvis ställs hövisk dans i kontrast till böndernas ringdans vilket 

synliggörs i följande citat:  

 
Samtidigt som bönderna fortsatte dansa sina ringdanser uppkom en ny typ av dans vid hoven - den höviska 

dansen. Den var mer komplicerad och krävde mer av sina utövare. De ökade kraven innebar att speciella 

dansmästare anställdes av adelsmän och borgare för att lära ut såväl danssteg som vett, etikett och 

uppförande till sönerna för att de skulle kunna föra sig väl i sällskapslivet.49 
 

Vad som går att utläsa av citatet är att den höviska dansen förklaras och sätts i ett 

sammanhang tillskillnad från böndernas ringdans som enbart ställs i kontrast utan något 

vidare sammanhang. Den omnämns annars bara vid ett annat ställe och beskrivs som "En 

vanlig form var kedjedansen, där de dansande höll i varandras händer och sjöng till 

melodin."50 Detta är också allt som exemplifieras när det i kapitlet talas om folklig kultur 

inom medeltiden. Även vad gäller litteraturen så är det litteratur i skrift som uppmärksammas 

vilket under stor del av epokindelningen exkluderar de lägre samhällsklasserna. Det muntliga 

berättandet hamnar i skymundan och återkommer först när de blir nedtecknade exempelvis 

när folksagorna av bröderna Grimm blev i skrift.51 De nämns hastigt, mindre utförligt och de 

kontextualiseras aldrig.  

 

I kapitlet är genus och etnicitet näst intill osynligt och när det nämns ställs det i kontrast till 

mannen och den västerländska kulturen. Kvinnan nämns i ett stycke under realismen där 

kvinnor använde litteraturen som ett medel för att driva samhällsfrågor, exempelvis i fråga om 

kvinnors rättigheter. Vidare exemplifieringar ges inte av verk eller författare som var 

verksamma under epoken eller i fråga om rättighetssträvanden. Författarna skriver att kvinnor 

                                                
49 Larsson, Almgren & Almgren 2012, s. 317 
50 Larsson, Almgren & Almgren 2012 s. 310 
51 Larsson, Almgren & Almgren 2012, s. 326 
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skrivit och producerat inom konst och kultur tidigare, men exempel på detta eller villkoren för 

konstskapande ges inte.52 Detta ger ett något okritiskt förhållningssätt till konst- och 

kulturhistorien i fråga om genus. Sett till etnicitet råder ett motsvarande förhållande där 

utomeuropeiskt kulturskapande mer eller mindre är obefintligt i texten. Det enda som nämns 

är i samband med till exempel afrikanskt eller arabiskt konstskapande är de arabiska 

översättningarna av de antika grekiska verken och ifråga om influenser från Afrika nämns det 

som en abstrakt inspirationskälla till den gren av expressionism som kallas primitivism.53  

 

Kvinnor omnämns förvisso i kapitlet tidigare, men då enbart genom några få exemplifieringar 

som motiv för konst men inte som producenter eller konsumenter. Som motiv är också enda 

gången som kvinnor som textdeltagare får ett individuellt ansikte, i övrigt är de en kollektiv 

deltagare. Intersektionerna klass och genus korsar varandra i det enda textstycke som explicit 

talar om kvinnor i konst- och kultursammanhang, vilket återges här i sin helhet: 

 
Den realistiska litteraturen innebar även ett genombrott för kvinnliga författare. Visst hade kvinnor skrivit 

tidigare, men det var männen som dominerade. En förklaring till att allt fler kvinnor började skriva var att 

många kvinnor ur borgarklassen ägnade mycket tid åt romanläsande. Mot slutet av 1800-talet kom även 

frågor om kvinnornas rättigheter och ställning att bli allt vanligare i samhällsdebatten. En del kvinnor 

använde sig av romanformen för att driva denna typ av frågor.54 
 

Vad som går att utläsa ur citatet är att kvinnor som textdeltagare mer eller mindre blir 

synonymt med borgarkvinnor. De ses även som initiativtagande och tilldelas en positiv 

ansvarsroll i fråga om att driva frågor rörande kvinnors rättigheter. Detta är dock den enda 

framträdande kulturskapande roll de tilldelas och det enda ansikte som ges åt kvinnligt 

konstnärskap. Trots att det påtalas att kvinnor tidigare skrivit ges inga exemplifieringar på 

framträdande verk, enskilda författare eller konstskapare, och inte heller några exempel på 

kvinnors deltagande eller skapande inom andra konstformer än litteratur. Implicit kan det 

avläsas att anledningen till detta är den manliga dominansen inom konst- och 

kultursammanhang historiskt sett, men denna dominans inom kultursfären nyanseras eller 

förklaras inte utan uttrycks som förgivettagen och det saknas därmed ansvarsfördelning för 

den rådande dominansen. 

 

                                                
52 Larsson, Almgren & Almgren 2012, s. 328 
53 Larsson, Almgren & Almgren 2012, s. 308 & 331 
54 Larsson, Almgren & Almgren 2012, s. 328 
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I fråga om etnicitet anser vi det något starkt att kalla en arabisk översättning av grekiska verk 

eller för den delen ett omnämnande av den afrikanska kontinenten som inspirationskälla för 

europeiska författare som enskilda textdeltagare, kollektivt eller individuellt. I fråga om 

textens värdehierarki kan det alltså avläsas att allt utomeuropeiskt konst- och kulturskapande 

betraktas som helt oväsentligt om det inte står i relation till europeisk kulturhistoria i fråga om 

inspirationskälla eller översättningar. Texten tydliggör inte heller kulturutbyten i 

konstskapandet, alltså exempelvis vad som var inspirerande med Afrika för expressionisterna 

och primitivismerna. 

 

Till frågan om textens värdehierarki återfinns också övriga inslag som inte är europeiskt 

manligt konstskapande och kultur. I fråga om textutrymme ges kvinnor och lägre 

samhällsskikt mycket litet utrymme, och de lägre klassernas kultur eller konst betraktas vare 

sig i termer av utveckling eller större betydelse. Kvinnors konst- och kulturskapande betraktas 

förvisso med relevans i fråga om rättigheter och konstens roll i samhällsdebatten, men i övrigt 

återfinns inga exempel på kvinnors konst eller enskilda kvinnliga konstnärer. Med andra ord 

tillskrivs kvinnor en viktig roll, men enbart i ett sammanhang av rättigheter och inte i konst- 

och kulturhistorisk utveckling i allmänhet. Den manliga dominansen inom kultursfären 

framgår såväl implicit som explicit, men problematiseras, ifrågasätts eller förklaras aldrig i 

texten vilket gör att textens dominerande röst står oemotsagd och okritiserad. I och med denna 

frånvaro av problematiseringar i texten som helhet blir ofta formuleringar som författare, 

konstnär, skulptör etc. synonymt med manlig sådan, medan när kvinnor skriver så omnämns 

dessa explicit som kvinnliga författare och kan därmed ses som deltagare betraktade utifrån, 

medan de manliga deltagarna i texten skildras inifrån. 

 

Ett motsvarande förhållande kan avläsas ifråga om relationen mellan de övre samhällsskikten 

i texten och de lägre, där dans blir synonymt med den etablerade kultursfärens dansande 

medan böndernas dans omnämns som just böndernas dans. Dansandet i folkliga sammanhang 

får alltså en tydlig klassmarkör, medan denna uteblir i många fall där det i texten förekommer 

exempel på dans inom kyrkan eller de övre samhällsklasserna. I och med att värdehierarkin i 

texten lutar åt att fördela utrymmet till fördel för de övre samhällsskikten i kombination med 

att dessa också tilldelas en positiv ansvarsfördelning i fråga om kulturutveckling kan det anas 

ett uppifrån och ner perspektiv, till fördel för de övre samhällsklasserna. 

Motröster i fråga om problematiseringar och nyanseringar i fråga om villkoren för 

konstskapande, eller ett kritiskt perspektiv på den i texten dominerande rösten saknas, vilket 
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ytterligare stärker den europeiska manliga övre samhällsklassens roll som dominerande röst i 

texten. 

 

6.3 Kapitel: Migration  
Kapitlet ger en översikt av migration med breda penseldrag och stor kronologisk spridning 

med avstamp i forna Egypten och mänsklighetens tidigaste migrationer från den afrikanska 

kontinenten fram till 1990-talets migrationer. Inledningsvis definieras begreppet migration 

och i kapitlet presenteras en analysmodell för migrationsprocesser skapad av Patrick Manning 

som är uppdelad i fyra kategorier; migration inom det egna landet, kolonisering, migration av 

hela samhället och migration mellan olika samhällen.55 De fyra kategorierna används löpande 

för att kategorisera in de stora migrationsströmmarna genom historien, exempelvis grekernas 

migration i medelhavet, bantumigrationen i Afrika, folkvandringstiden och den transatlantiska 

slavhandeln. Vidare har författarna delat in texten i två delar: den globala migrationen och 

migrationsströmmarna till och från Sverige.  

 

Till övervägande del genomsyras kapitlet av ett genusperspektiv kring vissa 

migrationsprocesser där detta har varit av betydelse, exempelvis vid den transatlantiska 

slavhandeln där kvinnobrist i östafrika blev en av konsekvenserna. Klassbaserade faktorer 

förekommer men inte konsekvent och påtalas inte i termer av klass utan uttrycks implicit i 

formuleringar som t.ex. gästarbetande städare eller motsvarande. Författarna får med flera 

globala migrationsprocesser som ges i huvudsak stort utrymme i texten, dock indikerar 

rubriksättningen Sverige och migrationer med tillhörande underrubriker att texten ändå utgår 

från ett svenskt perspektiv, vilket i förlängningen blir den dominerande rösten i texten. 

Exempelvis förekommer underrubriker som avhandlar t.ex. romsk migration i Europa och 

sedan återfinns ytterligare en underrubrik om romsk migration i Sverige. På så vis särskiljs 

migrationer till och från Sverige och ges en särställning i förhållande till globala migrationer.  

  

Faktorerna genus och klass korsar varandra i det avseendet att kvinnor från emigrationstiden 

representeras i sammanhang av materiella ting och som pigor, medan männen från 

tidsperioden representeras som författare eller entreprenörer. De klassmarkörer som återfinns 

i texten går främst att utläsa i de senare kapitlen om 1900-talets migrationsströmmar och den 

svensk-amerikanska migrationen. I huvudsak omnämns klass som push- och pullfaktorer för 

                                                
55 Larsson, Almgren & Almgren 2012, s. 211-212 
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svenskar som emigrerade till Amerika och i ett brev från en kvinna som emigrerat beskrivs 

det nya landet som en plats där det inte görs någon skillnad på folk och folk genom att hon 

som piga har fått en tjusig hatt och fina kläder av sin herrskapsdam. Om brevet skriver 

läromedelsförfattarna:     

 
Det är möjligt att det här brevet visades upp på kyrkbacken efter gudstjänsten bland pigor med hucklen och 

herrskapsfruntimmer i sina fina hattar. I USA minsann var det ingen skillnad på folk och folk: där gick alla 

kvinnor klädda i tjusiga hattar! Emigrantforskarna har kunnat påvisa att Amerikabreven var en viktig pull-

faktor för emigrationen.56 
 

Med andra ord blir klassmarkörer i form av kläder, anseende och andra sociala symboler 

viktiga för de kvinnliga migranterna, även om det inte handlar om att röra sig i klasshierarkin. 

Alltså, tjänstefolk i USA var prydligare och tjusigare än tjänstefolk i Sverige. Kvinnliga 

emigranter beskrivs i sammanhang av kläder och fåfänga snarare än en chans om ett bättre liv. 

I texten understryks tydligt att de kvinnliga emigranterna inte enbart följde med i egenskap av 

hustrur utan även ensamstående kvinnor valde att flytta till USA på egen hand. Med andra ord 

betraktas kvinnor såväl som kollektiva och individuella textdeltagare som handlande subjekt.  

 

 De manliga textdeltagarna sätts istället i ett sammanhang om handlingskraft, 

samhällskommentarer och entreprenörsanda genom att män lockades med hopp om en bättre 

framtid som nybyggare med en högre levnadsstandard, alltså drivna av andra pullfaktorer än 

tjusiga kläder.  

 
Författaren Carl Snoilskys uppfattning om emigrationen var den vanliga vid slutet av 1800-talet: det var 

´Sveriges bästa blod´ som emigrerade, närmast en katastrof för Sverige. Samma uppfattning hade författaren 

Vilhelm Moberg, som skrev det mäktiga eposet om Amerikaemigranterna. … … Dessutom påminner man 

om att 200 000 svenskamerikaner återvände hem, med erfarenheter och nya idéer som kom Sverige till del. 

En av dessa återvändare var C.E. Johansson, ´Mått-Johansson´ i Eskilstuna, som fick patent på måttsatser 

som blev oerhört viktiga för den mekaniska industrin.57 
 

Effekten av att kvinnors pullfaktor blir fåfänga i kontrast till att de individuella manliga 

textdeltagarna medverkar i texten i egenskap av deras samtida samhällskommentarer kring 

emigrationen, eller som hemvändande svenskamerikaner och deras bidrag till den svenska 

industrin, resulterar läromedelsrepresentationen i bilden av den kvinnliga migranten som 
                                                
56 Larsson, Almgren & Almgren 2012, s. 237 
57  Larsson, Almgren & Almgren 2012, s. 238 
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driven av fåfänga lockelser som kläder och flärd. Den manliga migranten eller textdeltagaren 

däremot, medverkar i texten i egenskap av sina bidrag till samhällsutveckling, litterär 

produktion eller samhällsdebatt. Berättelsen om den manliga migrationen blir en berättelse 

om klassresa, social rörlighet och ambitionen av det, medan berättelsen om den kvinnliga 

migranten blir en berättelse om förnöjsamhet och fåfängda ytliga ambitioner.  

 

Faktorerna klass och etnicitet korsar varandra i ett citat under rubriken om arbetskrafts- och 

flyktingmigration där det i läromedlet står: 

  
Att arbetskraftsmigration ännu förekommer påmindes vi om i texten om Hilarions brev till sin hustru år 1 

e.Kr. i kapitlets inledning. Idag har flera muslimska arabstater byggt upp sitt välfärdssamhälle på idén att det 

är gästarbetare som ska göra grovjobbet. Så är det i Saudiarabien, i Dubai och övriga stater i Förenade 

Arabemiraten och Kuwait. I de här länderna arbetar miljoner och åter miljoner gästarbetare från andra 

muslimska länder, som Indonesien, Pakistan, Nepal, Palestina och Bangladesh.58 
 

Arbetskraftsinvandring i förhållande till muslimska arabstater handlar alltså om gästarbete, 

underförstått utnyttjade gästarbetare från låginkomstländer. Det problematiska i 

beskrivningen av de muslimska arabstaternas arbetskraftsmigration är att den inte ger några 

motröster. Berättelsen om arbetskraft och flyktinginvandring blir synonymt med utnyttjande 

av arbetskraft och det blir den dominerande beskrivningen av migration i dessa länder. 

Beskrivningen av arabstaternas arbetsinvandring förekommer vid flera tillfällen i texten där 

de återges på ett motsvarande sätt, alltså i termer av utnyttjade gästarbetare. Trots att rubriken 

till texten var arbetskrafts- och flyktinginvandring förekommer inga exempel på andra 

migrationer än just gästarbetande lågavlönade migranter.  

 

Kapitlet ger generellt sett en mycket bred, omfångsrik och mångsidig bild av stora 

migrationer genom världshistorien och framgår inte som lika eurocentrerad som tidigare 

kapitel om konst- och idrottshistoria. Trots den omfångsrika och mångsidiga redogörelsen blir 

ändå ett europeiskt- och i förlängningen svenskt perspektiv den dominerande rösten i texten.  

Det finns såväl stora som små indikationer som talar för ett svenskt perspektiv som den 

dominerande rösten i kapitlet, och ett av det mer subtila går att avläsa i nedanstående citat: 

 

                                                
58  Larsson, Almgren & Almgren 2012, s. 230 
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Fram till nu har Sverigeavsnittet nästan enbart handlat om invandring. Men från mitten av 1800-talet inleddes 

en av de märkligaste massrörelserna i Sverige: Amerikaemigrationen. Den stora push-faktorn var 

fattigdomen och nöden.59 

 

Av citatet framgår att push-faktorerna för den svensk-amerikanska migrationen var fattigdom 

och nöd, d.v.s. med ganska tydliga indikationer kring varför migrationen skedde. Trots detta 

benämns migrationsprocessen som en märklig massrörelse, vilket inte utvecklas ytterligare. 

Tidigare i kapitlet har fattigdom och nöd framställts som två vanligt förekommande och fullt 

legitima push-faktorer för migration, och varför just den svensk-amerikanska migrationen 

skulle vara märklig eller på något sätt avvikande framkommer inte under rubriken eller vid 

några andra partier i texten.  

 

Ytterligare stärks den dominerande rösten som ett svenskt perspektiv genom hur det talas om 

migrationer till och från Sverige i såväl i äldre tid som modern. I redogörelsen för judar och 

romer som invandrade till Sverige beskrivs dessa grupper enbart som kollektiva aktörer och 

inga individuella textdeltagare ur respektive grupp förekommer, varvid dessa grupper inte ges 

en egen röst. De individuella textdeltagare som framkommer är från svenska 

myndighetsbeslut, förordningar, lagar, kungligheter och ärkebiskopar som uttalar sig om eller 

agerar mot romer och judar eller reglerar migrationen av dessa två grupper.  

 

Motröster, nyanseringar och problematiseringar ges till den dominerande rösten och 

ovanstående individuella textdeltagare. Ett exempel är denna kommentar till ett citat ur 

riksdagens fattigvårdskommitté 1922 där det i läroboken står: "Det här föga ärofulla 

uttalandet präglades av den rasism som genomsyrade också Sverige vid den här tiden."60 

Dessa värderande ord och problematiseringar av ett uttalande av en individuell textdeltagare 

återfinns inte på några andra ställen i texten. Att mäta huruvida någonting är ärofyllt eller inte 

förekommer inte alls, inte ens vid den transatlantiska slavhandeln, och att tillägga att rasismen 

präglade "också" Sverige indikerar att detta är något av en förvånande fakta till skillnad från 

om ordet "också" hade utelämnats ur citatet.  

 

Precis som vid tidigare kapitel om idrottshistoria blir effekten av att nyansera och 

problematisera den dominerande rösten snarare ett sätt att förstärka dess roll som 

                                                
59 Larsson, Almgren & Almgren 2012, s. 235 
60 Larsson, Almgren & Almgren 2012, s. 235 
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dominerande. Detta bidrar till att ge intrycket av att gruppen som de individuella 

textdeltagarna ingår i, d.v.s. svenska makthavare, skildras inifrån medan de kollektiva 

textdeltagarna ur grupperna judar och romer skildras utifrån. Med hänsyn till att de 

individuella och kollektiva textdeltagare som förekom under kapitlet om den svenska 

amerikaemigrationen skildrades inifrån med olika röster ur ett svenskt perspektiv på 

migrationen, precis som det svenska perspektivet på invandring till Sverige blir resultatet att 

den dominerande rösten är ett svenskt perspektiv där gruppen svenskar skildras inifrån. Detta 

trots kapitlets annars så breda och omfångsrika redogörelse. Med andra ord är kapitlet sett till 

sin helhet ganska kluvet i förhållande till Hellspongs analysmodell, där det till sitt omfång och 

sin bredd lämnar stort utrymme åt en rad olika grupper och berättelser, vilket gör att texten 

inte har någon dominerande tyngdpunkt, även om den har en dominerande röst och ett tydligt 

svenskt perspektiv på de migrationer som avhandlas i kapitlet.  

 

6.4 Kapitel: Mode genom tiderna 
Kapitlet ger en kronologisk överblick kring hur modet har skiftat genom historien och 

inledningsvis beskrivs begreppet mode samt hur det blivit ett vetenskapligt ämne. Inom 

kapitlet redogörs kläders betydelse för politisk makt och retorik och avslutas med 

industrialismens och 1900-talets modeförändringar. Författarna redogör även för hur 

produktionens villkor, samhällsförändringar och det politiska klimatet har påverkat modets 

trender. Inledningsvis beskriver författarna att de enbart kommer beskriva västerländskt 

mode, vilket gör det svårt att analysera hur begreppet etnicitet används. Kapitlet har en 

övergripande inkludering av såväl genus som klass, till skillnad från kapitlet om konstarternas 

historia.  

 

Modekapitlet ger en övergripande bred bild över samhällsklassernas och könens olika villkor i 

förhållande till mode och kläder, och i beskrivningarna inkluderas och fördjupas fler 

samhällsklasser än bara det övre samhällsskiktet som vi sett i tidigare kapitel. Under rubriken 

kläder som politisk retorik återfinns följande citat om den starka kopplingen mellan makt, 

klass och mode under 1600- och 1700-talet: 

 

En hierarkisk samhällsordning med stora skillnader mellan adel, präster, borgare och bönder visade 

sig även i sättet att klä sig. En bonde fick inte klä sig i siden och sammet, tyger som var förbehållna 
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de högre stånden. Om han lämnade sin grå vadmalsdräkt och 'klädde upp sig' över sitt stånd som en 

'herreman' betraktades han som en bedragare.61 

 

Motsvarande klassperspektiv återkommer även senare och genomgående i texten, där 

majoriteten av de olika klasserna representeras av kollektiva aktörer. I fråga om individuella 

aktörer är majoriteten kungligheter, konstnärer eller skådespelare och befinner sig därmed i 

den övre delen av samhällshierarkin. Problematiseringar av klass i förhållande till mode avtar 

dock i beskrivningen av den senare delen av 1900-talets mode, i synnerhet från 80-90-tal fram 

till idag. Beskrivningen av vad kläderna uttrycker går då från att vara grundade på 

klasstillhörighet till att snarare vara ett uttryck för musikstil eller föreningsgemenskap i form 

av fotbollslag eller folkdräkter.  

 

Även vad gäller genus ger kapitlet motsvarande utrymme för båda könen. Det finns kvinnliga 

och manliga aktörer, både som kollektiva och som individuella textdeltagare. Förhållandet 

dem emellan, både som kollektiva och individuella textdeltagare är också förhållandevis 

nyanserat. Texten isolerar inte manligt, kvinnligt och genus från varandra utan visar exempel 

på hur dessa gränser kan överskridas och omförhandlas genom historien. Med andra ord ses 

både män och kvinnor i hög grad som aktörer som driver förändring, tillskillnad från 

konstkapitlet. Ett av dessa exempel kan avläsas i citatet nedan: 

 
På 1920-talet blev de kortklippta frisyrerna moderna, så kallat 'bobbat' eller 'shinglat' hår. Skjortor och 

kavajer blev populära bland 'pojkflickorna'. Men när skådespelerskan Marlene Dietrich besökte Paris 1933 

djärvt utmanande från topp till tå klädd som en man med långbyxor och herrskor väckte det stort uppseende 

och tidningarna skrev om det skandalösa uppträdandet. Fria kvinnor som utmanade den manliga normen och 

klädde sig i långbyxor hånandes som maktgalna monster.62 
 

Även i nedanstående citat kan ett motsvarande mönster avläsas:   

 
Kläder kan användas för att framhäva manlighet respektive kvinnlighet... … På 1980-talet klädde sig många 

kvinnor i karriären i maktens herrkostymer som om de måste dölja sin kvinnlighet för att bli tagna på allvar. 

Artister och konstnärer blandar ofta kvinnligt och manligt, ´crossdressar´, och möter traditionens makt med 

lekfull, strategiskt insatt motmakt. Den store skådespelaren Gösta Ekman uppträdde på 1920-talet utmanande 

i färgstarka sammetskostymer, med armband och röda naglar, och blev föremål för enorm idoldyrkan.63 

                                                
61 Larsson, Almgren & Almgren 2012, s. 341 
62 Larsson, Almgren & Almgren 2012, s. 250 
63 Larsson, Almgren & Almgren 2012, s. 359 
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I citatet ovan korsar genus och klass varandra i den bemärkelsen att kvinnor som klär sig i 

kostym för att dölja sin kvinnlighet använder kläder som ett medel för att passa in i en manlig 

maktsfär med tillhörande klädnorm. Gösta Ekman gör även han gränsöverskridande kläd- och 

stilattribut, och därmed är såväl de manliga som kvinnliga textdeltagarna exempel på 

initiativtagande aktörer även om de gör det på olika villkor. När Gösta Ekman och Marlene 

Dietrich "crossdressar" gör de det för att de kan och vill, medan karriärkvinnorna på 80-talet 

det för att passa in i på en manligt dominerad arena. På så vis blir såväl män som kvinnor 

individuella textdeltagare med initiativ och handling, och aktörer för förändring.  

 

Modekapitlet har inte samma tydliga textmässiga tyngdpunkt som tidigare avhandlade kapitel, 

utan präglas genomgående av en relativt balanserad framställning utifrån våra analysmedel. I 

fråga om såväl klass som genus går det inte att distinkt urskilja någon svängning mot vad som 

är viktigt eller oviktigt, där utrymme och nyansrikedom präglar de flesta av kapitlets 

berättelser. Vad som går att kommentera i fråga om dominerande röst, perspektiv och 

utrymme är dock det faktum att texten begränsas till västerländskt mode utan att detta vidare 

motiveras eller på något vis problematiseras. Detta ger intrycket av att modet i västerländsk 

kontext har utvecklats relativt isolerat från influenser utifrån. Sammantaget blir alltså den 

dominerande rösten västerländsk, skiftande i fråga om genus och klass, där motröster och 

nyanseringar förekommer rörande dessa två faktorer. Det är också denna röst och dessa 

grupper som skildras inifrån, med såväl individuella som kollektiva textdeltagare. 

 

7. Sammanfattande diskussion och slutsatser 
 

7.1 Läromedel- och kapitelsammanfattningar 
Syftet med vår uppsats var utreda hur berättelser och aktörer framträder i läromedlet Alla 

tiders historia 2-3 (2012) utifrån Hellspongs ideologikritiska textanalys. Vi undersökte 

läromedlet främst utifrån de intersektionella faktorerna genus, klass och etnicitet med avsikt 

att utreda inte bara hur de framträder isolerat utan snarare i förhållande till varandra inom och 

mellan läromedlets kapitel. Bland annat undersökte vi hur dessa kategoriseringar gav 

utrymme för individuella och kollektiva textdeltagare, samt om dessa textdeltagare berättades 

som aktiva eller passiva deltagare i berättelsen, alltså huruvida de i berättelsen av det förflutna 

har agens eller inte. Vidare undersökte vi också kapitlen i sin helhet, där respektive 
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intersektionell faktor relaterades till textutrymme, nyansering och relevans i förhållande till 

varandra. Sammanfattningsvis gav de fyra kapitlen idrott, konst, migration och mode 

varierande resultat utifrån analysmodellen.  

 

Kapitlet om idrottens historia gav i huvudsak en berättelse om manligt idrottande utifrån ett 

europeiskt perspektiv. Textens tyngdpunkt lutar åt en berättelse om den manliga 

idrottshistorien med ett ständigt närvarande klassperspektiv, det växelvisa berättelser om 

idrottens framväxt i olika samhällsskikt ger en omfångsrik representation av manligt 

idrottande genom tiden. Inom ramen för manligt idrottande innehåller texten en rad 

problematiseringar i fråga om klass då en nyansrik bild av villkoren och utveckling av den 

organiserade idrotten vävs samman med det omgivande klassamhällets villkor. Samma 

nyansering återfinns dock inte i fråga om kvinnligt idrottande, där klassperspektivet är 

obefintligt. Problematiseringar av idrottsutövande i fråga om genus ingår i huvudsak under 

rubriken för kvinnligt idrottande, men här samlas också handikappidrott och idrottsutövande i 

muslimska arabstater. Detta gör att denna underrubrik i kapitlet mer eller mindre samlar allt 

som inte kategoriseras som manligt västerländskt och funktionellt idrottande, och görs därmed 

till en samlingsrubrik för vad som i kapitlet kan betraktas som avvikande. Berättelsen om 

idrottsutövandet i muslimska arabstater blir synonymt med kvinnoförtryck, då inga exempel 

på detta idrottsutövande ges annat än en exemplifiering av restriktioner för kvinnligt 

idrottande. Den dominerande, om än nyanserade och problematiserade, berättelsen om 

idrottens historia blir alltså i huvudsak berättelsen om manligt, funktionellt, västerländskt 

idrottande.  

 

Kapitlet om konst- och kulturhistoria gav ett något mer ensidigt resultat där berättelsen 

tenderar att ha ett oproblematiskt förhållningssätt till klass och där genus och etnicitet är mer 

eller mindre osynligt i texten. Berättelsen om och konst- och kulturhistorien handlar främst 

om överklassens män som aktörer och drivande i fråga om kulturutveckling. Den folkliga 

kulturen nämns i kontrast till de övre samhällsskiktens mer eleganta och regelrätta utövande 

av exempelvis dans och musik, där överklassens kulturutövande tydligare kontextualiseras. 

Detta bidrar till att berättelsen blir ensidig i fråga om klass, där de övre samhällsskikten får 

mer utrymme och ofta sätts i ett större sammanhang än den folkliga kulturen som mer eller 

mindre utgör kontrast mot den övergripande kulturhistoriska utvecklingen, driven av männen 

i den övre delen av samhällshierarkin.  
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I fråga om genus ger kapitlet en högst ensidig berättelse där män skapar, producerar och 

konsumerar konst. Kvinnor står antingen som motiv, vilket är enda gången individuella 

kvinnliga textdeltagare framträder, eller som kollektiv textdeltagare, då endast kopplade till 

frågor rörande konstens roll i samhällsfrågor rörande kvinnors rättigheter. Inga andra exempel 

på kvinnliga författare, konstnärer, skulptörer eller motsvarande konstutövare förekommer 

och villkoren för konstskapande synliggörs inte tydligt i kapitlet. I fråga om utomeuropeiskt 

konstskapande finns inga aktörer eller textdeltagare, vare sig individuellt eller kollektivt, utan 

hänvisningar till utomeuropeiska konstsammanhang förekommer enbart som abstrakta 

inspirationskällor för europeiska konstnärer eller som översättare av betydande europeiska 

verk. Sammanfattningsvis har alltså kapitlet en tydlig dominerande röst och värdehierarki där 

berättelsen om konst- och kulturhistoria blir synonymt med manligt europeiskt konstskapande 

i de övre samhällsskikten. Denna dominerande röst och denna värdehierarki problematiseras 

ej.  

 

I kapitlet om migration framträder en bred redogörelse för globala migrationsprocesser och 

den eurocentrerade berättelse som präglade tidigare kapitel är inte fullt lika påtaglig. 

Avseende klass markeras detta kontinuerligt texten igenom, även om det inte specifikt uttalas 

som klass, genom att en rad klassbaserade faktorer som fattigdom, gästarbete och utbildning 

stundom anges som push-faktorer för migration. Sett till genus förekommer såväl män som 

kvinnor som kollektiva deltagare i exemplifieringar vid olika större migrationer, även om män 

är de som i huvudsak representeras av individuella textdeltagare. Vid kapitlet om den svenska 

amerikaemigrationen förekom såväl manliga som kvinnliga individuella textdeltagare även 

om deras motiv för migration skilde sig åt, något krasst uttryckt drevs kvinnor av fåfänga och 

män av drömmen om en bättre tillvaro.  

 

I fråga om migrationsberättelser kopplade till etnicitet framkommer ett brett spektra av 

globala migrationsprocesser, även avseende utrymme i text är fördelningen inte lika snävt 

eurocentrerad som tidigare kapitel. Däremot förekommer kortfattade utsagor som ger en något 

ensidig bild av migration inom muslimska arabstater, där det i kapitlet vid flera partier 

beskrivs som en migrationsprocess till stor del präglad av utnyttjade och lågavlönad 

gästarbetare. Det problematiska med detta är inte att det nödvändigtvis är en falsk bild, utan 

snarare att det blir den enda bilden, som dessutom återupprepas i texten vid olika tillfällen. 

Kapitlet har dock en tydlig dominerande röst, även om textutrymmet är brett och utportionerat 

globalt.  
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Migrationer till och från Sverige ges en särställning och det är i huvudsak under dessa 

rubriker som majoriteten av textens individuella deltagare återfinns. Även vid beskrivningen 

av judiska och romska migrationer inom och till Sverige är alla de individuella textdeltagarna 

svenska beslutsfattare eller makthavare, vilket ger denna grupp en särställning som 

dominerande röst. Grupperna romer och judar berättas alltså utifrån, där svenska myndigheter 

och beslutsfattande röster blir de som berättar dessa gruppers historia. Därmed utgår den 

dominerande rösten från ett svenskt perspektiv, förvisso präglad av nyanseringar och 

problematiseringar, men fortfarande skildrad inifrån till skillnad från judiska och romska 

migranter som skildras utifrån och inte ges en egen röst eller individuell textdeltagare i 

kapitlet. Kapitlet i sin helhet har alltså en tydlig dominerande röst där de svenska 

textdeltagarna skildras inifrån, även om det sett till textens värdehierarki har ett brett omfång 

och en mångsidig redogörelse för de globala migrationsprocesserna som behandlas. 

 

Kapitlet om mode präglas av ett uteslutande västperspektiv där det rent av uttalas att det är det 

västerländska modets historia som berättas. Detta blir också textens mest påtagliga, och inte 

speciellt förvånande, dominerande röst. Nyanseringar och problematiseringar i fråga om klass 

och genus förekommer dock frekvent kapitlet igenom, med varierande grad av individuella 

och kollektiva textdeltagare representerade. Till stor del väger beskrivningen av mode i äldre 

tid över mot att beskriva kungligheter och det övre samhällsskiktets klädsel och trender, och 

det är inom den övre delen av samhällshierarkin som de individuella textdeltagarna hämtas 

från. I modernare tid övergår dock kapitlet till att ge en mer bredare representation av 

individuella textdeltagare ur de flesta led, även om det uttalade klassperspektivet till stor del 

överges. I fråga om genus visar dock kapitlet på en balans mellan såväl manliga som 

kvinnliga textdeltagare, såväl kollektivt som individuellt, och med exempel på både män och 

kvinnor som aktörer för förändring och normbrott i trendskapande och mode. Manligt och 

kvinnligt genus isoleras heller inte från varandra utan de visar exempel på hur gränserna 

korsas och omförhandlas genom historien. Ifråga om textens värdehierarki kan det därför 

sägas vara en god balans gällande såväl genus som klass, där inget utav det kan urskiljas som 

mer eller mindre viktigt i förhållande till det andra. Den totala frånvaron av utomeuropeisk 

modeutveckling eller för den delen ens ett omnämnande av något icke-västerländskt gör att 

analysen rörande etnicitet stannar vid att detta helt enkelt är obefintligt i kapitlet.  
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Våra analysresultat har till viss del varierat, men några övergripande drag kan ändå urskiljas i 

samtliga kapitel. Den dominerande rösten är i samtliga kapitel eurocentrerad, där det icke-

västerländska ofta står som avvikande eller avsides i enskilda underrubriker i kapitlen. Detta 

är i sig inte märkligt eller i förlängningen vad vi anser är problematiskt, utan snarare är det 

hur berättelsen om det avvikande från den dominerande västerländska rösten framställs. 

Generellt sett berättades historien om den europeiska mannen, med tillhörande 

problematiseringar och nyanseringar, men vid berättelsen om det som inte ingår i den 

kategorin tenderade beskrivningen att bli ensidig eller kortfattad, med avsaknad av den 

nyansrikedom som återfanns vid den dominerande röstens berättelse av det förflutna.  

7.2 Avslutande diskussion och slutsatser 
Det som vår analys har visat går även att finna spår av i Angerd Eilards avhandling Modern, 

svensk och jämställd (2008), där hon via diskursanalytiska läsningar av läseböcker identifierar 

ett antal aktiva diskurser varav en är högst relaterbar till våra egna resultat. Eilard menar att 

det hon benämner som den koloniala vita västerländska diskursen är konsekvent närvarande i 

läseböckernas berättelser om klass och etnicitet. I hennes mest framträdande exempel på 

denna diskurs återges en av läseböckernas utsagor rörande gästarbetare som ställs i kontrast 

till norra Europas hälsomedvetenhet, men hon definierar diskursen i sin helhet som präglad av 

föreställningar om det västerländska som rikt och bildat, och det som står utanför bildar 

klassetnisk kontrast som obildat och fattigt.64 Ett motsvarande förhållande går att avläsa i vårt 

resultat, i synnerhet rörande migrationskapitlet där de muslimska arabstaternas migrationer 

enbart beskrevs i termer av utnyttjade gästarbetare vilket inte återfanns i berättelsen om de 

europeiska eller svenska migrationerna. Berättelsen av dessa, i synnerhet 

amerikaemigrationen, präglades istället av framgång, entreprenörskap, samhällsdebatt och 

klassresor. Förhållandet mellan beskrivningen av de båda migrationerna överensstämmer med 

Eilards definition av den vita västerländska koloniala diskursen och upprätthåller den något 

ensidiga bilden av det bildade framgångsrika väst i kontrast till de fattiga och obildade 

migranterna i de muslimska arabstaterna.  

 

Även Kenneth Nordgrens avhandling Vems är historien? (2006) ger indikationer på att 

läromedel generellt präglas av ett eurocentrerat perspektiv och dessa har således inte hängt 

med i det mångkulturella samhället. Hans kritik riktar sig specifikt mot hur migration som 

tema behandlas i läromedel, där han menar att ämnet ges stort utrymme i läromedel men att 
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det till stor del ägnas för lite utrymme åt migrationers effekt på samhällen och hur 1800-

talsnationalismen i detta sammanhang inte kopplas samman med modern nationalism.65 

Grundproblematiken som Nordgren framhäver är att eleverna ska utveckla ett 

historiemedvetande och förståelse för andra kulturer, men att det historiemedvetande som 

premieras är ett eurocentrerat sådant vilket inte stämmer överens med ett mångkulturellt 

samhälles villkor eller för den delen främjar utvecklingen av förståelse för andra kulturer. I 

Alla tiders historia 2-3 (2012) har det eurocentrerade perspektivet som dominerande röst varit 

framträdande och sett till Nordgrens resonemang blir det historiemedvetande som premieras 

förhållandevis snävt hållet mot västvärldens historia, och förståelsen för andra kulturer eller 

för den delen andra delar av världen blir därigenom begränsad. I såväl migrationskapitlet som 

idrottskapitlet blir beskrivningen av muslimska stater reducerad till en berättelse av utnyttjade 

gästarbetare respektive kvinnoförtryck, vilket i fråga om styrdokumentens formuleringar om 

förståelse för andra kulturer eller för den delen elevbasen i ett mångkulturellt samhälle inte 

stämmer överens.  

 

Likt ovanstående har Alma Vodenicarevic och Christina Roos (2013) kommit fram till 

liknande resultat om den eurocentrerade och västerländska berättelsen i läromedel i historia. 

De menar att etnicitet inte samverkar med andra faktorer, vilket bidrar till att de snarare 

upplevs som mekaniskt uppradade och saknar på så vis mening för läsaren. Vodenicarevic 

och Roos finner även att det ofta skapas motbilder i läromedlet där ”de andra” sätts i kontrast 

till det demokratiska väst.66 I vår egen undersökning visar resultatet på liknande mönster där 

etnicitet står för sig självt utan samverkan med andra faktorer, exempelvis i konstkapitlet där 

Afrika ses som en abstrakt inspirationskälla. Däremot samverkar också etnicitet med faktorer 

som klass i samband med gästarbetare i muslimska arabstater och tillsammans med kvinnor i 

muslimska idrottssammanhang. Även vad gäller de motbilder Vodenicarevic och Roos fann i 

sitt resultat kan vi se mönster av i vår egen undersökning där den dominerande rösten i 

samtliga kapitel är eurocentrerad vilket många gånger bidrar till att ”de andra” sätts i kontrast.   

 

Vanja Lozic kommenterar hur migrationsprocesser behandlas i läromedel i historia i sin 

avhandling I historiekanons skugga (2010). Lozics har, likt Nordgren, observerat 

historieämnets tendens till eurocentrerade perspektiv, och har dessutom undersökt 

elevattityder till detta fenomen där resultatet visar att elever med utomnordisk bakgrund ofta 

                                                
65 Nordgren 2006, s. 217-218 
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mot just det eurocentriska historieberättandet.67 Förhållandet med väst som centrum och 

övriga världen som periferi visar sig även, precis som hos Nordgren, i hur det talas om den 

svenskamerikanska migrationen under 1800-talet. Lozics resultat visar att denna migration 

tenderar att särbehandlas till såväl innehåll som form, då andra frågor och problematiseringar 

präglar denna migration i kontrast till övriga migrationer och det ges en särställning i textens 

utformning och omfång. I relation till vårt eget resultat kan Lozics observationer ses som 

direkt överförbara, där den svenska amerikaemigrationen gavs en särställning i Alla tider 

historia 2-3 dels genom rubriksättning, men också genom värderande ord då migrationen 

benämndes som först som ”märklig” och inte heller berättades som en historia präglad av 

problem.  

 

Jörgen Mattlar har i sin avhandling Skolbokspropaganda? (2008) undersökt läromedel i 

svenska som andraspråk, och likt Eilard är alltså inte de analyserade läromedlen specifikt 

kopplade till historieämnet, men innehåller ändock berättelser om det förflutna och spår av de 

resultat som presenterats ovan går att härleda även till Mattlars resultat. I huvudsak urskiljer 

Mattlar att etniska- och nationalitetsmarkörer endast återfinns i texten för att markera 

ursprung och härkomst i fråga om de nationella minoriteterna, arbetskraftsinvandrare eller 

flyktingar. Begreppet invandrare förekommer när det svenska samhällets heterogenitet avses, 

vilket tillsammans med ovanstående nationalitetsmarkörer bidrar till ett särhållande av ett 

svenskt etniskt ”vi” där övriga nationaliteter/etniciteter utgör representationen av ”de andra”. 

Mattlar observerar även att berättandet av historien i delar av de undersökta läromedlen också 

har en svag representation vad gäller de bredare befolkningslagren och deras livsvillkor.68 

 

I relation till vår egen undersökning finns en tydlig koppling till det sistnämnda av Mattlars 

observationer i fråga om de bredare befolkningslagrens representation och villkor. Generellt 

sett till de fyra kapitel vi analyserade förekom förvisso ett klassperspektiv, men tyngdpunkten 

i berättandet vilade mot individuella textdeltagare ur samhällets övre skikt och de bredare 

befolkningslagrens livsvillkor gavs väldigt lite utrymme. I de fall där de ändå förekom, 

exempelvis i kapitlet om konsthistoria, utgjorde de för det mesta periferiberättelser eller 

kontraster gentemot den etablerade konsten och kulturhistoriska utvecklingen.  

 

                                                
67 Lozic 2010, s. 260 
68 Mattlar 2008, s. 184 
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Ytterligare ett mönster som gick att avläsa ur delar av vår analys är att kvinnor, precis som 

utomeuropeiska textdeltagare, till stor del stod avsides eller berättades inom underrubriker 

separat. Detta resultat av vår egen undersökning bekräftar Ann-Sofie Ohlanders 

undersökningsrapport Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia (2010). Ohlander 

har också undersökt representationen av kvinnor i läromedel i historia, och fann att kvinnor är 

underrepresenterade, inte integrerade i texten utan står i textstycken vid sidan av och 

behandlas i regel som objekt snarare än handlande subjekt.69 I relation till vår egen 

undersökning kan en betydande del av de mönster Ohlander observerar direkt överföras till 

vår analys och vårt resultat. I de flesta av de kapitel i Alla tiders historia 2-3 som vi 

analyserade framkom att kvinnor allt som oftast berättades under separata underrubriker eller 

var underrepresenterade i fråga om individuella textdeltagare. De saknade även till stor del de 

nyanseringar som präglade berättelsen om männen i historien, exempelvis i fråga om klass. 

Det enda utav våra analyserade kapitel som inte direkt kan relateras till Ohlanders slutsatser är 

kapitlet om mode, där berättelsen av såväl män som kvinnor var förhållandevis jämt fördelad. 

Ohlanders resultat i relation till vår egen undersökning är av extra relevans på grund av det 

faktum att hon undersökte en tidigare utgåva av Alla tiders historia från 2008. Sett till vår 

analys av utgåvan från 2012 kvarstår alltså särhållandet mellan män och kvinnor i texten, där 

berättelsen om kvinnors historia inte står integrerat i texten utan placeras i regel i 

underrubriker och utan samma grad av nyansering som präglade berättelsen om männens 

historia.  

 

Undersökningar har inte bara genomförts på läromedel i sig, utan även användningen utav 

dem. Laila Nielsen har i sin artikel Historieundervisningen och identitet i det mångkulturella 

samhället (2013) studerat hur lärare tar hänsyn till det mångkulturella samhället och elevernas 

identiteter i sin historieundervisning. Till stor del fokuserar Nielsen på undervisningsstrategier 

hos lärare aktiva i gymnasieskolan i fråga om hur de arbetar med elevers identiteter och 

bakgrund i relation till historieundervisningens form och innehåll.  

 

För vår del aktualiseras främst de frågor Nielsen diskuterar som rör läromedel i relation till 

hennes problemområde, alltså hur lärare ser på och använder sig av läromedel i historia. I 

fråga om undervisningens innehåll betonar en av lärarna att hennes uppfattning om den 

traditionella historieskrivningen är en begränsad berättelse där heterosexuella män från 
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medelklassen utgör normen, och att hon i sin egen undervisning snarare försöker framställa 

berättelsen om det förflutna på ett sådant sätt att eleverna själva kan känna igen sig i den och 

hitta någon/något att identifiera sig med.70 En annan av lärarna i studien uttrycker explicita 

farhågor rörande läromedlen i historia, då hon menar att läromedlens många gånger 

eurocentriska perspektiv är problematisk eftersom de ofta används av bekvämlighet och rutin. 

Andra lärare i studien menar dock att den struktur och tydlighet läromedlen många gånger 

erbjuder är skäl nog till att aldrig exkludera dem ur undervisningen.71 Lärarna instämmer dock 

mer eller mindre unisont i det faktum att läromedlen i historia är bristfälliga då de generellt 

sett berättar och framställer historien ur ett ensidigt eurocentriskt perspektiv. Det medel 

lärarna tar till för att motverka denna tendens är att själva ansvara för att lyfta in ytterligare 

perspektiv och problematiseringar till den dominerande framställningen av historia i 

läromedlen.72  

 

Studien är förhållandevis liten, med ett omfång på sju intervjuade lärare, varierande i fråga 

om erfarenhet och ålder. Generaliserbarheten kan därmed diskuteras, men lärarnas svar och 

syn på läromedlen är dock intressanta i förhållande till vår egen undersökning eftersom den 

ger ett svar på vad lärare i praktiken gör av de begränsningar eller problem vi funnit i vår egen 

analys av Alla tiders historia 2-3. Det skeva förhållande som råder mellan läromedlens form 

och innehåll sett till elevbasen och det mångkulturella samhället upplevs alltså även i 

praktiken, trots att lärarna fortfarande uttrycker att läromedlen används i stor utsträckning, 

och av somliga ses som rent av nödvändiga och icke-utbytbara inslag i undervisningen.  

 

Skolverket sammanställde 2006 en undersökning med avsikt att utreda huruvida läromedlen i 

samhällsorienterade ämnen och biologi motsvarade skolans värdegrund. Undersökningen 

omfattade i huvudsak kön, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion och 

funktionsnedsättning (i undersökningen benämnt som funktionshinder). Resultaten av 

undersökningen kring läromedlen i historia, i huvudsak rörande etnisk tillhörighet och kön, är 

i stort sett direkt överförbara till våra resultat. 

 

I fråga om etnisk tillhörighet slår undersökningen fast att läromedlen till stor del saknar en 

diskussion om kulturella möten och den ekonomiska aspekten av migrationer är den mest 
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framträdande och dominerande. Begreppsdiskussioner om etnicitet och kulturarv saknas 

också till stor del i läromedlen, och dessa begrepp tas aldrig explicit upp för diskussion eller 

problematisering. Vidare påtalas också att en nyansering eller fördjupad problematisering 

kring konstruktionen av territoriella identiteter, historiska eller samtida, inte förekommer. 

Läromedlen framhäver också en mer utförlig behandling och framställning av 

europeiska/västerländska kulturer i kontrast till det som står utanför västerlandet. Detta 

eurocentriska perspektiv leder i sin tur till att icke-västerländska territorier eller kulturer ofta 

benämns enbart i relation till Europa, där väst får stå som normerande måttstock för hur allt 

som står utanför det ska bedömas. 73 

 

I fråga om kön (i vår undersökning under begreppet genus) motsvarar våra resultat också till 

stor del skolverkets utredning. Mannen är normen och kvinnan står ofta som det avvikande, 

och det finns en markant underrepresentation även i de sammanhang där det mycket väl hade 

kunnat förekomma kvinnliga aktörer. Sett till texternas form så står också kvinnan som 

avvikande i den bemärkelsen att dessa textstycken inte alltid är integrerade i huvudtexten och 

utesluts stundtals ur kapitelsammanfattningarna.74 Skolverkets utredning finner däremot att 

det finns läromedel som är goda exempel på hur könsrelationer problematiseras ur ett genus- 

och transperspektiv där ett exempel är berättande sker från ett underifrånperspektiv där även 

bildvalet bidrar utmaningar av normaliteten.75   

 

Sett till vår egen undersökning är alltså skolverkets resultat ifråga om både genus och etnisk 

tillhörighet relativt lika varandra. I vår analys präglades Alla tiders historia 2-3 generellt sett 

av ett eurocentriskt perspektiv med en manlig norm, sett till respektive kapitels dominerande 

röst och representation i fråga om textdeltagare såväl kollektivt som individuellt. Begreppen 

etnicitet och kulturarv förekom i stort sett inte i Alla tiders historia 2-3, även om enskilda 

kapitel i sig presenterade och berättade om kulturarv, migrationsprocesser och folkgrupper ur 

ett västerländskt perspektiv. Således berättades kulturarvet som ett europeiskt kulturarv i 

kapitlet om konst- och kulturhistoria, även om en begreppsdiskussion eller ett explicit 

europeiskt perspektiv aldrig uttalades. I migrationskapitlet fokuserades främst på de 

ekonomiska aspekterna av migration och diskussioner om territoriella identiteter och 

kulturella möten lyste med sin frånvaro, även detta i linje med skolverkets undersökning.  

                                                
73 Skolverket 2006, s. 19-21 
74 Skolverket 2006, s. 29-30 
75 Skolverket 2006, s. 32 



   
 

   
 

40 

 

I fråga om vår undersökning kring genusförhållanden i Alla tider historia 2-3 förekom även 

här ett resultat som i hög grad är relaterbart till skolverkets undersökning. Dels visade vår 

analys att kvinnor särskiljs från huvudtexten genom separata textstycken, i synnerhet i 

kapitlen om idrottshistoria och konst- och kulturhistoria. I fråga om representation var 

mannen normen så till vida att kvinnor i regel inte förekom som individuella textdeltagare i 

samma utsträckning som männen och inte heller förekom som individuella textdeltagare i 

sammanhang där detta hade varit fullt möjligt, vilket är påtagligt exempelvis i kapitlet om 

konst- och kulturhistoria. Modekapitlet däremot, kan snarast placeras i relation till vad som i 

skolverkets undersökning benämndes som en jämnare representation i fråga om kön, präglad 

av utmanande av normaliteten.  

 

Skolverkets undersökning från 2006, och Ann-Sofie Ohlanders undersökning från 2010, i 

relation till vår egen 2015 visar att trots nyutgåvor, ny läroplan och gymnasiereform har få 

betydande förändringar egentligen skett, åtminstone i fråga om Alla tiders historia 2-3. 

Samtliga undersökningar har haft med olika utgåvor av läromedelsserien Alla tiders historia, 

och samtliga analyser har mer eller mindre pekat i samma riktning, där en manlig norm och 

ett eurocentriskt perspektiv präglar läromedlen. Vare sig skolverket eller Ohlander har explicit 

valt att undersöka hur klass behandlas i läromedlen, vilket i någon mån gör att våra 

analysresultat i fråga om klass är svåra att relatera till tidigare forskning. Representationen av 

klass var varierande, men i huvudsak rörde det sig om ett genomgående klassperspektiv i 

kapitlet om idrottshistoria, och till viss del migration- och modekapitlet, men i konst- och 

kulturkapitlet dominerade det övre borgerskapet och överklassen berättelsen. Huruvida detta 

resultat är överförbart på tidigare utgåvor av Alla tiders historia kan vi inte spekulera i.  

 

Däremot kan vi spekulera i vad som kan vara bakgrunden till dessa slående lika resultat, trots 

ovanstående omständigheter. I skolverkets rapport förklaras läromedlens bristfällighet som 

följd av de kompromisser författarna och förlagen trots allt ställs inför i fråga om läromedlens 

omfång och utrymme, men också det faktum att ett läromedel är en kommersiell produkt som 

ska säljas. Ska texten vara avancerad och vetenskaplig eller begriplig och intressant? Hur 

långt i framkant kan läromedelsförfattare befinna sig utan att tappa bokförlagens intresse? 

Och är det ens möjligt att vara på samma gång allomfattande, djupgående, nyanserande och 



   
 

   
 

41 

problematiserande?76 Och kan ett läromedel vara detta samtidigt som det också motsvarar vad 

lärarna känner sig bekanta med och vad som är aktuellt inom historieforskningen?77 

Att besvara alla ovanstående frågor blir en för oss övermäktig uppgift, och vi finner vårt 

ställningstagande närmast Kjell Härenstams kommentar:  

 
En lärobok är därför med naturnödvändighet en kompromissprodukt. Den har karaktären av ”färskvara” och 

måste bedömas som sådan. Den goda läroboken är inte den som i någon absolut mening motsvarar 

orealistiska kriterier, utan den som lyckas klara den optimala kompromissen.78 

 

Vi är med andra ord väl medvetna om att en lärobok inte kan vara allomfattande, och det har 

heller aldrig varit vår avsikt att utreda om så var fallet med Alla tiders historia 2-3 eller inte. 

Vår avsikt var helt enkelt att se hur berättelsen av det förflutna formades och framställdes 

avseende klass, genus och etnicitet och hur dessa berättelser framträder i relation till varandra. 

Om vi går tillbaka till citatet av Chimamanda Ngozi Adichie i inledningen av vår uppsats, om 

problematiken i att en enskild berättelse blir den enda berättelsen och hur detta i sin tur 

riskerar att skapa stereotypa föreställningar om den berättade, finner vi att en reproducering 

och konstruktion av klass, genus och etnicitet har präglats av en viss ensidighet i Alla tiders 

historia. Med Kjell Härenstams ord, vår analys och tidigare forskningsresultat i åtanke 

kommer ytterligare kompromisser i läromedlen att krävas för en bredare, mer jämställd och 

inkluderande berättelse av det förflutna. 

 

8. Didaktiska implikationer 
 Med utgångspunkt i vår framtida yrkesroll är uppsatsen relevant för såväl blivande som 

verksamma lärare med tanke på hur viktigt det är att förhålla sig till ens elevunderlag. Genom 

att lyfta fram vilka brister en lärobok kan innehålla ökar medvetenheten hos lärare om hur de 

kan förhålla sig till den och vad som kan behövas kompletteras vad gäller genus, klass och 

etnicitet. Vår undersökning tillsammans med läroboken kan också användas för att 

exemplifiera hur historia kan skrivas på ett mer inkluderande sätt vad gäller genus, klass och 

etnicitet.  

 

  
                                                
76 Skolverket 2006, s. 43, 76-78 
77 Harrisson 2015, s. 7 
78 Skolverkeet 2006, s. 47 
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