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Sammandrag  
Genom språket och våra språkliga handlingar skapar och återskapar vi föreställningar om oss 

själva och vår omgivning, således är språket inte bara ett verktyg för kommunikation. I 

föreliggande studie undersöks språkliga handlingar som existerar inom en avgränsad kontext i 

skolans sfär och som är kopplade till kön. Syftet med den här undersökningen är att studera 

hur kvinnor och män representeras och framställs i två historieläroböcker. I undersökningen 

används kritisk diskursanalys som teori och metod som dessutom utgår från en genusteori. 

Resultatet visar till representation och framställning sett en dominans av män och manligt i 

lärobokstexterna. Kvinnorna osynliggörs, underordnas och de förekommer dessutom som ett 

tillägg till den manliga historien. Läroböckerna går därmed inte i linje med det 

jämställdhetsuppdrag som betonas i skolans styrdokument. Det finns ett behov av nya och 

varierande perspektiv på kvinnor och män i historieläroböcker och med ett mer medvetet 

genusperspektiv i framställningen av historia kan detta ojämställda innehåll bli mer jämställt.  

 

Nyckelord: kritisk diskursanalys, transitivitetsanalys, genus, läroböcker, historia 
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1 Inledning  
Språket är inte bara ett verktyg för kommunikation, utan det är också ett verktyg för 

upprätthållandet och skapandet av vår värld och omgivning (Bergström & Boréus 2012:378). 

Det här perspektivet på språk innefattar att vår identitet skapas i våra språkliga handlingar, i 

vårt språkliga deltagande i omvärlden (Edlund m.fl. 2007:11). Genom språket försöker vi 

skapa oss en plats i världen genom att språkligt ”konstruera oss själva” som de individer vi är 

eller vill vara. I ett andra led innebär detta en förmedling och skapande av våra attityder till 

andra personer – på individnivå som gruppnivå (Edlund m.fl. 2007:23). Det är i detta 

resonemang om språk som ett perspektiv på makt med fördel kan (och borde) lyftas in.  

 I ett maktperspektiv är det viktigt att ställa frågan om vem/vilka som har makt och det blir 

således centralt att synliggöra hur vi talar eller skriver om andra individer, grupper och 

samhällen. Detta kan till exempel göras utifrån kategorier som nationalitet och sexualitet, men 

kanske särskilt betydelsefullt är det att synliggöra hur språkliga handlingar påverkar 

kategorier vilka vi upplever som självklara, där kön kanske är det främsta exemplet (Edlund 

m.fl. 2007:13, 25).  

 En plats där språkliga handlingar i allra högsta grad formar, omformar och inte minst 

utmanar vår identitet och syn på världen är skolan. Skolan kan ses som en grundläggande del i 

samhällets (re)produktion av värderingar, normer och ideal och är följaktligen en viktig social 

och politisk institution, inom vilken kön- och genusrelationer kan observeras och synliggöras 

(Lozic 2011:95). Den svenska skolan har ett särskilt uppdrag att ”låta varje enskild elev finna 

sin unika egenart” (Lgy 11 2011:5). Därmed är det av yttersta vikt att försöka synliggöra 

språkliga handlingar som är kopplade till elevernas identitetsbyggande, där kön är betydande.  

 Kön ges, som kategori, en särskild plats i skolans värdegrund: ”Skolan ska aktivt och 

medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Eleverna ska uppmuntras att 

utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt.” (Lgy 11 2011:6). 

 För att nå detta mål behöver alltså skolan ge de förutsättningar som krävs för att varje elev 

ska kunna utvecklas till att bli den hen vill och det med hjälp av goda förebilder och utan 

hinder som fördomar kan skapa. Med den här uppsatsen vill jag utforska just detta utifrån 

frågan om skolans främjande av jämställdhet och elevers möjligheter till identitetsutveckling 

som bidrar till att de kan växa upp och bli vuxna deltagare i ett jämställt samhälle.  

 Detta kommer att göras med en undersökning som tar sin utgångspunkt i att analysera ett 

avgränsat område i en del av skolans system av språkliga handlingar, med dess ordförråd och 

grammatiska strukturer, nämligen en del av skolans skrivna texter – läroböcker. Det är 
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närmare bestämt läroböcker i historia som ska studeras med ett kritiskt förhållningssätt till 

språk, genom en kritisk diskursanalys. Valet av historieläroböcker motiveras särskilt utifrån 

tre centrala punkter. För det första för att historia är ett karaktärsdanande ämne, där eleven ska 

utveckla en förmåga att se individens villkor över tid och därigenom sätta in sig själv i ett 

historiskt sammanhang. Historieämnet ges således en viktig roll för elevens egen 

identitetsutveckling (Lgy 11 2011:66). För det andra för att kritisk litteracitet är betydelsefullt 

i ämnet (Lgy 11 2011:67 ff.). Kritisk litteracitet är ett brett begrepp, vilket innefattar en 

förmåga att behärska olika kommunikativa handlingar och kommer att diskuteras senare i 

texten (Carlsson & von Brömssen 2011:27). För det tredje, med anledning av att det är just 

människors livsöden genom historien som står i centrum för undervisningen, blir ett 

synliggörande av kön här särskilt intressant (Lgy 11 2011:66 ff.).  

 Min ambition med denna studie är att i alla fall i viss mån kunna exemplifiera varför det är 

av allra största vikt för skolan att medvetandegöra hur kommunikation och språkliga 

handlingar bidrar till att både skapa och stärka de föreställningar som är knutna till vårt 

samhälles kategorisering av kön samt hur detta kan göras genom en kritisk granskning av text.  

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med undersökningen är att synliggöra och utforska hur kön framställs och konstrueras 

språkligt i historieläroböcker för gymnasiet. Detta utförs genom en kritisk diskursanalys där 

ett genusperspektiv ingår. Frågeställningen blir därför: Hur representeras och framställs 

kvinnor och män i två historieläroböcker för gymnasieskolan?  

 Undersökningen har en övergripande ämnesdidaktisk ansats där jag vill belysa svenska 

språkets makt och position i skolan och en snävare ansats där jag vill synliggöra språkliga 

handlingar i ämnet historia. Detta kan bidra med ett perspektiv som belyser vikten av ett 

språkutvecklande och kritiskt förhållningssätt till språkliga handlingar i fler ämnen än i 

svenskämnet. Länge har förmågan att läsa och skriva betraktats som en neutral teknisk 

förmåga och således en förmåga som framförallt ansetts vara svenskundervisningens uppdrag 

att lära ut till eleverna (Carlsson & von Brömssen 2011:27). Det är därför inte konstigt att 

attityder om att elevers utveckling av kritisk litteracitet är något som främst 

svenskundervisningen ska ansvara för lever kvar (Gibbons 2010:32). En förmåga av kritisk 

litteracitet är alltså att ha en förståelse av text och textbaserad kommunikation utifrån en 

analys av språkliga handlingar i politiska och sociala kontexter. En analys av maktrelationer 

ses dessutom som centralt, som till exempel utgår från genusrelaterade frågeställningar 
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(Carlsson & von Brömssen 2011:26–27). Förmågan av kritisk litteracitet är dessutom idag 

något som understryks i läroplanen för gymnasiet under skolans övergripande mål och 

riktlinjer för vilka kunskaper eleverna ska ges möjlighet att utveckla (Lgy 11 2011:10). Med 

bakgrund i detta resonemang går det tydligt att se att utveckling av litteracitet inte endast bör 

ligga på svenskämnet, trots att svenskundervisningen har en särskild position i skolan när det 

handlar om förståelser av språk till exempel ett maktperspektiv på språk, språksociologi och 

kritisk läsning av skönlitteratur (Lgy 11 2011:160–161). 

2 Bakgrund och tidigare forskning 
Det finns som sagt en del läromedelsforskning gjord och jag väljer att presentera den 

forskning med mest relevans för min egen undersökning. Först ges en inblick i läromedlens 

och läroböckernas betydelse utifrån tidigare litteratur. Sedan riktas fokus mot tidigare 

forskning i läromedel utifrån genus som främst berör historieläroböcker.  

2.1 Läromedel – läroböcker 

Begreppet läromedel är brett och innefattar egentligen allt som kan ses som resurs för lärande 

och undervisning (Carlsson & von Brömssen 2011:16). Mellan åren 1938 och 1992 hade 

Sverige en institution som var ålagd uppgiften att granska och godkänna samt informera om 

läromedel. År 1992 lades läromedelsgranskningen ner, detta till följd av att skolan liksom 

andra statliga verksamheter, decentraliserades (Carlsson & von Brömssen 2011:20–21).1 Idag 

finns det alltså ingen institution som systematiskt utför läromedelsgranskning, trots att det 

ständigt ges ut nya läromedel av både etablerade och oetablerade förläggare, och bara 

därigenom kan därför denna undersökning väl motiveras. Uppgiften att granska läromedel har 

främst lagts på lärare, vilket kräver en förmåga att synliggöra olika perspektiv genom kritisk 

läsning av flera olika läromedel. 

 Som sagt kommer läromedel i ett snävare perspektiv att analyseras i denna uppsats – alltså 

läroböcker. Läroböcker har haft en särskild position i skolans undervisning, med ett stort 

inflytande över undervisningens innehåll och genomförande. Dessutom har forskning visat att 

läroboken dominerar i flera ämnen, varav historieämnet är ett (Ammert 2011:26–28). 

Läroböcker har en betydelse av att de producerar och reproducerar elevers och lärares 

                                                
 
1 För vidare läsning se bl.a. Anna Johnsson Harries avhandling Staten och läromedlen (2009).  
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uppfattningar om vilket innehåll och vilken typ av kunskap som är viktig (Ammert 2011:26–

28). Denna (re)produktion av tidigare uppfattningar förmedlar samtidigt föreställningar om 

makt, till exempel om vem/vilka som har makt och hur det kommer till uttryck. Således kan 

man tala om hur selektiva traditioner förs från generation till en annan genom läroböcker. Per 

Olov Svedner (2010:12) har beskrivit begreppet selektiva traditioner som något som 

innefattar föreställningar om innehåll och metodiska grepp i undervisning, vilka kan leda till 

ett oreflekterat övertagande av dessa traditioner.  

 Trots att det finns en del tidigare forskning om läroböcker menar många forskare att det är 

ett område som behöver utforskas vidare och andra menar att det till och med är eftersatt i ett 

internationellt jämförande (Carlsson & von Brömssen 2011:21, Dahl 2015:43).  

2.2 Tidigare forskning om läroböcker ur ett genusperspektiv 

I Skolverkets rapport från år 2006, I enlighet med skolans värdegrund?, granskas ett urval av 

läroböcker både från grundskolan och gymnasiet, bland annat utifrån hur kön framställs. Det 

var på uppdrag av regeringen som granskningen genomfördes på läroböcker i olika ämnen, 

däribland historia (I enlighet med skolans värdegrund? 2006:16–17). Resultatet av 

undersökningen visade att läroböckerna genomsyras av en manlig norm. Män är 

överrepresenterade i både skrift och bild, medan kvinnor osynliggörs och till och med 

nedvärderas, förlöjligas eller skuldbeläggs i några av verken. I materialet återfinns också 

stereotypa skildringar av män som fokuserar på våld och död. I majoriteten av läroböckerna 

behandlas dessutom könen separat och ett perspektiv på genus saknas. Slutsatsen var att 

flickor och kvinnor inte bara kan finna delar av innehållet kränkande utan även ha svårt att 

identifiera sig med det (I enlighet med skolans värdegrund? 2006:43).  

 År 2008 publicerades en avhandling av Angerd Eilard, vilken behandlar grundskolans 

läseböcker ur ett genusperspektiv. Undersökningen täcker läseböcker från 1962 till 2007 som 

Eilard har analyserat med utgångspunkt i ett vidgat textbegrepp, alltså text definierat som 

både skrift och bild (2008:56). Resultatet var något olika beroende på vilken tidsperiod det 

rörde sig om. Vad som dock verkar vara fundamentalt i läseböckerna, oavsett vilken tid det 

handlade om, är att en patriarkal diskurs där heteronormativitet och ”de klassiska 

könsrollerna” är idealet. Könen hålls allt som oftast isär och grundas i en särartsdiskurs, alltså 

med en syn på att könen i grunden är skilda och olika (Eilard 2008:413–422).  

 Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia är en rapport från år 2010 som 

publicerades av Delegationen för jämställdhet i skolan och innehåller en granskning utförd av 
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Ann-Sofie Ohlander. Syftet med granskningen var att studera hur kvinnor och kvinnligt 

respektive män och manligt samt förhållandet mellan könen behandlas och framställs i 

historieläroböcker för både grundskolan och gymnasiet (Ohlander 2010:13). Resultatet av 

granskningen visade att det manliga perspektivet dominerar, där män som individer och grupp 

ges mer utrymme i texterna. När kvinnor behandlas är det vanligast som en parentes i texten, 

där ändå det manliga perspektivet oftast slår igenom. En intressant aspekt av resultatet är att 

det visar sig vara stor skillnad på hur många namngivna män respektive kvinnor som 

förekommer. I en av böckerna är resultatet särskilt slående, 235 namngivna män kontra 14 

namngivna kvinnor. Generellt ställs dessutom kvinnorna ofta i förhållande till männen som 

”bondens/arbetarens/prästens fru”. Berättelser om kvinnor blir således ett bihang till historien 

om män (Ohlander 2010:67–70.) 

 I kapitlet ”Jämställdhet och kön”, från antologin Att spegla världen (2011), presenterade 

Britt-Marie Berge sin granskning av årskurs 9 och gymnasiets läroböcker. Resultatet visade 

att historieböckerna i huvudsak är skrivna utifrån en könsneutral retorik, men när texterna 

framhåller exempel på människor är männen överrepresenterade. Kvinnor och kvinnors 

livsvillkor är således underrepresenterade i texterna (Berge 2011:169–173). När kvinnors 

insatser däremot behandlas är det oftast genom lösryckta avsnitt, som fördjupningssidor: 

”Kvinnors historia blir därmed överkurs, något som hinns med när ’his story’ i grundkursen 

klarats av” (Berge 2011:170). Berge förhöll sig även hon genom studien till text som bild och 

skrift som en helhet. Resultatet visade också att illustrationerna oftast är stereotypa bilder –

 vilka visar upp en förhärskande norm av maskulinitet och femininitet där de traditionella 

könsrollerna framträder. Normerna innefattar bland annat att kvinnor ses som svaga och 

hjälplösa i kontrast till starka och våldsamma män (Berge 2011:170). Även skriften uppvisar, 

enligt Berges studie, en tendens till att ge en stereotyp bild av könen, till exempel kopplas 

våldsamheter ihop med modiga män. Dess motsats saknas, alltså rädda och oroliga män som 

led av hemlängtan i krig finns det inte plats för. Denna aspekt tillsammans med att det 

generellt är en heteronormativ historia som skrivs fram skapar ett osynliggörande av ”de 

uttryck för maskulinitet som inte följer den dominerande normen” (Berge 2011:173).  

 Berge skriver i sin text att ”[d]et som främst karakteriserar historieböckerna är de 

könsneutrala benämningarna”, men analyseras texten mer ingående och ser till de exempel 

som finns kan dock de neutrala begreppen kodas manligt (Berge 2011:169). I sin granskning 

studerar Berge vilka värden de till synes könsneutrala benämningarna, som medborgare, 

barn, människor och ledare, tillskrivs. Berge menar att det är genom dessa konkreta exempel 



 
 

9 

som värderingar, som ligger bakom även en till synes könsneutral retorik, kan synliggöras 

(2011:164).  

 År 2017 publicerades Jörgen Gustafssons avhandling om historieläroböcker från år 1870 

till 2000. Resultatet av undersökningen visade även här en underrepresentation av kvinnor i 

jämförelse med män, under hela den undersökta perioden, genom skrift och bild. När 

kvinnliga aktörer väl skildras mer ingående är det i ett familjesammanhang och i andra 

stereotypt kvinnliga sfärer (Gustafsson 2017:208). Detta framhåller Gustafsson är ett tydligt 

exempel på upprätthållandet av den traditionella genusordningen, där det finns en tydlig gräns 

mellan vad som är manligt respektive kvinnligt. På så sätt hamnar kvinnliga aktörer i en 

kvinnlig representation (Gustafsson 2017:209). 

 Sammanfattningsvis visar tidigare forskning på en bestämd överrepresentation av män och 

manlig norm. Kvinnors livsvillkor osynliggörs i många fall, men när de väl ges utrymme är 

det många gånger i isolerade delar i texterna. Kvinnorna blir som ett tillägg till den allmänna, 

stora berättelsen som är manlig. Män och kvinnor beskrivs generellt med stereotypa manliga 

respektive kvinnliga drag, tillsammans med till exempel hårda respektive mjuka värden. Den 

manliga normen och isärhållandet av könen, där kvinnor och män tillskrivs olika egenskaper 

är en av grundpelarna i den genusteori som vidare kommer att presenteras. Det sammantagna 

resultatet kan ses också i andra avhandlingar och granskande texter som behandlar läroböcker 

ur ett genusperspektiv i andra ämnen (se Dahl 2015, Mattlar 2008).  

3 Teori 
Här presenteras övergripande den kritiska diskursanalys som i uppsatsen används som både 

teoretiskt ramverk och metod. En mer detaljerad redogörelse för genomförandet av studien 

ges i metodavsnittet 1.4. Sist i detta avsnitt presenteras och diskuteras den genusteori som 

kommer att användas. 

3.1 Diskursbegreppet och Faircloughs kritiska diskursanalys 

Denna uppsats utgår från att språket spelar en betydande roll för upprätthållandet och 

skapandet av förståelser av vår värld (Bergström & Boréus 2012:378). Ett sätt att förstå och 

undersöka språkets påverkan på oss är genom användningen av begreppet diskurs. 

Diskursbegreppet är brett och kan förstås på flera skilda sätt. Jag kommer att använda mig av 

Winter Jørgensen och Phillips definition: ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller 
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ett utsnitt av världen)” (2000:7). Diskursanalys innebär således ett analytiskt förhållningssätt 

till samhällsfenomen, där särskilt frågor om makt och identitet kan synliggöras genom att 

fokus läggs på språkbruk och språkliga handlingar (Bergström & Boréus 2012:354). Ett 

perspektiv på diskursanalys är Norman Faircloughs kritiska diskursanalys. Det är Faircloughs 

angreppsätt som kommer att användas i denna uppsats.  

 Norman Faircloughs teori utgår från att diskurser är konstituerande och samtidigt 

konstituerade: ”diskurser påverkar de meningsprocesser i vilka de ingår men påverkas 

samtidigt också själva” (Bergström & Boréus 2012:357). Fairclough har utarbetat en modell i 

tre nivåer för att kunna undersöka hur diskurser just konstitueras och är konstituerande. Det 

övergripande syftet med den kritiska diskursanalysen är nämligen att bidra till social 

förändring, både i kommunikationsprocesser och i samhället som helhet (Winther Jørgensen 

& Phillips 2000:68–69). Enligt modellen utgår den första nivån utifrån textens egenskaper, 

den andra från den diskursiva praktiken och den tredje från den bredare sociala praktiken. Det 

förstnämnda innebär en konkret textanalys som Fairclough förespråkar ska utgå från den 

lingvistiska analysen som Michael Halliday har utformat, den funktionella grammatiken. De 

två andra nivåerna är mer abstrakta. Den andra nivån handlar om den diskursiva praktiken, 

alltså i vilket sammanhang texterna har tillkommit. Den tredje nivån avser den bredare sociala 

praktiken, följaktligen de meningsprocesser i samhället som vi deltar i. Fairclough betonar att 

diskursiva praktiker bidrar till att skapa och reproducera ojämlikhet i den sociala praktiken, 

samhället. Därför ser Fairclough en tydlig koppling mellan dessa olika praktiker och hur de 

påverkar vår omgivning. De tre nivåerna kan urskiljas och analyseras var för sig. I den här 

undersökningen analyseras endast den första nivån, texten, att analyseras (Winther Jørgensen 

& Phillips 2000:69–71). Detta för att det skulle krävas en större undersökning om jag också 

skulle analysera materialet med utgångspunkt i nivå två och tre. Istället kommer jag att lyfta 

dessa aspekter i diskussionsavsnittet 3.  

 Den kritiska diskursanalysen som teori och metod möjliggör och förespråkar också en 

kombination av element från andra perspektiv. Som Winter Jörgensen och Phillips menar 

tillskrivs det rent av ett särskilt värde, ”eftersom olika perspektiv ger olika former av insikt 

inom ett område och tillsammans skapar en bredare förståelse” (2000:10).  

3.2 Yvonne Hirdmans genusteori 

Genussystemet är namnet på den teori Yvonne Hirdman, professor i historia, år 1988 

publicerade i Kvinnovetenskaplig tidskrift. Teorin kom att få ett kraftigt genomslag och har 
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sedan dess refererats till i flera verk av både Hirdman själv och av andra forskare (Hirdman 

1988, 2003)2. Teorin utgår från att genus är en social konstruktion av kön och går att ordna in 

i ett system. Systemet utgår från två grundläggande logiker: könens isärhållande och den 

manliga normen. Med könens isärhållande menas att könen hålls isär inom vår omgivnings 

alla nivåer, på individ-, grupp- och samhällsnivå, fysiskt som psykiskt. Den manliga normen 

innebär att könen står i ett hierarkiskt förhållande där mannen är överordnad kvinnan 

(Hirdman 1988:51). Logikerna legitimeras och upprätthålls i osynliga kontrakt mellan könen. 

I kontrakten existerar föreställningar om könen som praktiseras och teoretiseras mycket 

konkret, vilka handlar om hur kvinnor och män ska leva sina liv (Hirdman 2003:59 ff.). Den 

tidigare forskningen har visat hur genuskontrakten kan komma till uttryck till exempel genom 

de stereotypa bilderna av mannen som stark och kvinnan som svag. Exempel på hur logikerna 

verkar kan också ses i den tidigare forskningen som visar just en manlig norm i läroböckerna 

och att könen oftast hålls isär, där till exempel berättandet om kvinnor blir som ett tillägg till 

historien om männen. Detta har även Hirdman konstaterat i sin forskning.  

 Hirdman har, från att ha sett ett tydligt mönster i hur texter om historia framställer kvinnor 

och män, utvecklat ett begrepp hon har valt att kalla för och-historia. Med detta menar 

Hirdman att när det uppdagades att det saknades kvinnor i historieböckerna lades de gömda, 

glömda kvinnorna till som ett komplement till den stora, kända, manliga historien, alltså ett 

slags och-historia (Hirdman 1992:11). Detta menar Hirdman är ett problematiskt sätt att lösa 

underrepresentationen av kvinnor i historien då kvinnorna istället blir ett tillägg till den redan 

skrivna ”his story”, en historia av och för män (Hirdman 1992:13).  

3.2.1 Kommentarer till Hirdmans genusteori 

Trots att Hirdmans genusteori har fått ett stort genomslag och varit betydande för den 

genusvetenskapliga forskningen har den också utstått en del kritik. Kritiken riktar sig främst 

mot att teorin i sig anses vara statisk och för strukturalistisk, en kritik som Hirdman själv har 

bemött. Hon framhåller att teorin ändå bör ses ha ett förändringsperspektiv och det särskilt 

genom att formen för genuskontrakten har förändrats genom historien. Däremot har 

innehållet, där logikerna verkar i ett särskilt mönster, varit konstant (Hirdman 1988:54). 

 Å ena sidan förstår jag att genusteorin som sådan kan återskapa kategorierna om kön och 

återigen skapa en ojämlikhet när jag väl undersöker huruvida könen hålls isär och om de står i 

                                                
 
2 Se även Eilard 2008, Gustafsson 2017, Mattlar 2008. 
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en hierarkisk ställning till varandra. Å andra sidan kan vi inte bara fastslå könsskillnader och 

hänvisa till redan vedertagna tolkningar utan vi måste se sambandet mellan förekomsten av 

könsskillnader och skapandet av dem. Detta möjliggörs med teorin som utgångspunkt, den 

kan belysa att vi både ”är” och ”görs” samtidigt. För att nå en förändring av den patriarkala 

strukturen, att nå jämställdhet, måste genusforskningen fortsätta förklara orsakerna till 

ojämlikheterna. 

4 Metod  
Metoden som kommer att användas vid undersökningen är, som sagt, en kvalitativ textanalys 

med utgångspunkt i den första nivån av Faircloughs modell. Genom att utföra en detaljerad 

analys av texten, med språkligt bestämda analysredskap, kan jag kartlägga hur diskurserna 

som existerar på den andra och tredje nivån (den diskursiva praktiken och den bredare sociala 

praktiken) kommer till uttryck textuellt. Genom en systematisk lingvistisk analys kan jag 

finna drag i texterna som annars kanske inte läggs märke till vid en vanlig genomläsning 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000:140). 

 Kön som aspekt undersöks genom att dela in textens deltagare i två kategorier, individer 

och grupper. Uppdelningen motiveras utifrån att texter om historia vanligtvis handlar om 

individer, grupper och samhällen. I ett berättande om samhällen, som nationer och stater, 

framgår inte kön och därför exkluderas denna aspekt i studien. Lotta Olvegård (2012:291) 

betonar även att dessa kategorier passar för en analys om texters transitivitet i historia. 

Dessutom beskrivs i historieämnets syfte att elever ska ha kunskaper om människor och 

gruppers olika livsvillkor (Lgy 11 2011:66). Vidare kan individer och grupper identifieras 

som kvinnor eller män. De individer och grupper som inte definieras utifrån ett kön, utan som 

benämns som könsneutrala individer eller grupper kommer att markeras.  

4.1 Transitivitetanalys 

Ett redskap som används inom Faircloughs kritiska diskursanalys, bland många andra, för att 

undersöka textens egenskaper är transitivitet. Genom att utföra en transitivitetsanalys kan de 

ideologiska konsekvenserna som en framställning kan ha klarläggas. Analysen undersöker hur 

processer förbinds (eller inte förbinds) med subjekt och objekt (Winther Jørgensen & Phillips 

2000:87). Transitivitetsanalysen utgörs av tre grundstenar: processer, deltagare och 

omständigheter, varav jag endast är intresserad av de två förstnämnda.  
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 Processer (eller verbprocesser eftersom det är ordklassen verb som primärt uttrycker 

processer) kan delas in i olika processtyper: materiella, relationella, verbala eller mentala 

(Bergström & Boréus 2012:280–282). Materiella processer förändrar något i den yttre världen 

som till exempel att någon kastar eller att något faller – här görs det alltså en distinktion 

mellan en handling och en händelse. En handling är något som utförs avsiktligt av en aktör, 

vilket oftast är en människa som har makt och kontroll över handlingen. En händelse är 

däremot en förändring i världen som inträffar utan att någon människa medvetet har handlat. 

Relationella processer beskriver hur saker och ting förhåller sig. I de relationella processerna 

sker ingen synbar förändring utan istället beskrivs exempelvis en deltagares existens. De 

mentala processerna utspelar sig på ett symboliskt plan, vilket kan handla om en deltagares 

tänkande. Verbala processer innefattar helt enkelt att något sägs (Holmberg & Karlsson 

2006:80–94). Olvegård pekar på att materiella processer är den processtyp som dominerar i 

historieläroböcker, medan verbala och mentala verbprocesser är ovanliga (2012:288). 

 Deltagare kopplas till varje process. För att beskriva deltagarna kan begreppen första- och 

andradeltagare användas, som kan motsvara subjekt och objekt. Förstadeltagaren är den som 

processen utgår från och en eventuell andradeltagare är den som påverkas av processen. 

Deltagarna benämns olika beroende på vilken process det rör sig om. Förstadeltagare kan 

beskrivas som aktör, upplevare, bärare, utpekad, existerande eller talare (Holmberg & 

Karlsson 2006:75ff.). För att förenkla beskrivningen något av de olika deltagarna har jag valt 

att endast använda mig av begreppet förstadeltagare. Däremot kommer jag att göra ett 

undantag för de förstadeltagare som ingår i de materiella processerna, vilka också kallas för 

aktörer. Andradeltagare kommer jag att bortse ifrån förutom de som ingår i de materiella 

processerna, de kallas också för mottagare. Ett användbart begrepp när deltagare undersöks är 

också passivering av verbet. Det intressanta med passivering är att den språkligt möjliggör att 

aktören utelämnas och fokus flyttas således istället till mottagaren i processen. Formen kan 

därmed ha effekten att dölja orsakssamband och vem/vilka som har makt och ansvar, vilket är 

en central aspekt att ta hänsyn till i den här undersökningen (Bergström & Boréus 2012:285).  

 Tillvägagångsättet blir alltså att först identifiera var i texten individer och grupper 

förekommer och sedan kategorisera dem efter vilket kön de framställs som. Könsneutrala 

individer och grupper markeras som sagt och analyseras senare i en annan del av 

undersökningen. Därefter identifieras vilken typ av deltagare och verbprocesser det handlar 

om, vilket sedan kommer att sättas upp i tabeller för att få en god översikt. Jag kommer även i 

analysen att ta hänsyn till var i texten individer och grupper beskrivs för att undersöka den ena 

logiken om könens isärhållande. Dessutom tar jag i beaktande hur mycket utrymme de båda 
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könen ges i texten för att få ytterligare en bild av representationen av män och kvinnor. Båda 

aspekterna om var i texten könen framställs och hur mycket utrymme de ges kommer att 

markeras. Transitivitetsanalysen kommer slutligen kunna besvara frågorna om texten: Vad 

händer? Vem utför processen och vem påverkas av den? Finns det en utskriven aktör? Var i 

texten förekommer deltagarna? Hur mycket utrymme ges de?  

4.2 Bildens egenskaper – text i ett vidgat begrepp  

”Text” förstås i denna uppsats som ett vidgat textbegrepp, således kommer bilder tillsammans 

med skriften att analyseras. Skrift som står tillsammans med en bild är alltid i viss mån inom 

en text relaterad till bilden och vice versa och följaktligen kan bild och skrift snarare ses som 

en helhet än som skilda delar (Björkvall 2009:7).  

 Bilderna kommer att analyseras på ett liknande sätt som skriften. Här blir deltagare, utifrån 

individer och grupper, särskilt intressanta. David Machin (2007:109 ff.) beskriver hur en 

bildanalys kan synliggöra representation och framställning av individer och grupper, det vill 

säga vilka deltagare som finns med i bilder, hur ofta de förekommer och hur de framställs. 

Framförallt betonar Machin vikten av att se hur individer och grupper framställs för att 

synliggöra eventuella stereotypa bilder av mannen respektive kvinnan. Machin framhåller här 

till exempel förekommandet av stereotypa bilder av män som ”Action-Manstereotyper” – 

aktiva, modiga och våldsamma respektive kvinnor som ”Barbiestereotyper” – passiva, utsatta 

och till för att behaga (Machin 2007:121). Även Hirdman belyser förekomsten av de 

stereotypa bilderna av män och kvinnor, vilka hon understryker som centrala i teorin om 

genussystemet. De stereotypa föreställningarna om man och kvinna menar Hirdman fungerar 

som motsatspar: han är ljus, god, stor, försörjare, offentlig och aktiv, medan hon är mörk, ond, 

liten, moderlig och privat (2003:70 ff.).  

 Tillvägagångssättet för att analysera bilderna liknar alltså transitivitetsanalysen. Först 

urskiljs vilka bilder som uppvisar individer eller grupper, därefter identifieras vilka deltagare 

utifrån kön som representeras i bilderna och sedan synliggörs hur deltagarna framställs – 

uppvisar bilderna en stereotyp föreställning om man respektive kvinna? 

 Ytterligare en dimension i textanalysen som jag är intresserad av att undersöka är vilken 

möjlig överordnad tolkning som går att göra som läsare utifrån det vidgade textbegreppet. Jag 

kommer nu att återkomma till de könsneutrala benämningarna på individer och grupper. 

Närmare bestämt kommer jag att studera dessa könsneutrala benämningar som ofta används i 

historieläroböcker. Jag vill undersöka vilken tolkning som läsaren kan göra i de textpassager 
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som till synes har en könsneutral retorik. För att göra det kommer jag att utgå ifrån större 

sammanhängande men ändå avgränsade delar inom de texter som undersöks. Min tes är att de 

textdelar ändå i viss mån kan kodas manligt eller kvinnligt utifrån vad den övriga texten, i 

skrift och bild, skildrar. För att beskriva hur den här analysen konkret ska gå till använder jag 

mig av samma metod som Berge (2011) använde i sin undersökning. Hon analyserade vilka 

värden som tillskrivs de könsneutrala benämningarna. För att göra detta markerade hon skrift 

och illustrationer där människors könstillhörighet synliggörs. Genom de konkreta exempel 

som existerar i texterna kunde hon avslöja ett mönster i värderingar om kön och där ett av 

könen som norm framträdde (Berge 2011:164). Därtill kan begreppen förankring och avbyte 

med fördel lyftas in för att teoretisera relationen mellan skrift och bild. Anders Björkvall 

(2009) framhäver att förankring innebär att skriften förankrar bildens betydelser, det vill säga 

att skriften föranleder en viss tolkning av bilden och således kan specificera bildbetydelserna. 

Begreppet kan också användas för att beskriva det omvända, att det är bilden som förankrar 

skriften. Avbyte menar Björkvall (2009:25) innebär att skrift och bild kompletterar varandra 

och skapar en möjlig överordnad tolkning tillsammans.   

4.3 Kommentar till metoden  

Det finns givetvis alltid en fråga om subjektivitet när det handlar om text, där tolkningar av 

skrift och bild i mångt och mycket är den enskilde läsarens egna och som kanske inte alltid 

delas av andra. Textanalysen görs utifrån min egen blick på materialet, med mina kunskaper 

och erfarenheter. Dessutom är det här en undersökning som utgår från en genusteori där 

materialet undersöks med ett par genusglasögon på, vilket innebär ett kritiskt förhållningssätt 

till hur män och kvinnor representeras och framställs i texterna. Dock möjliggör det teoretiska 

ramverket och metoden en transparens i hur undersökningen utförs. Genom detta 

tillvägagångssätt kommer jag att kunna presentera en bild av hur textens representation och 

framställning av båda könen ser ut. 

5 Material, avgränsningar och urval 
Nedan presenteras det valda materialet och de avgränsningar samt urval som har gjorts.  

 Grunderna för valet av läroböcker är tre. Den första är att läroböckerna ska vara för 

gymnasiekursen Historia 1b, en hundrapoängskurs som läses av alla studieförberedande 

program till skillnad mot Historia 2 och 3 som är fördjupningskurser. Den andra är att 
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böckerna ska vara relativt nyutgivna upplagor eller helt och hållet nyskrivna läroböcker. Jag 

finner att nya böcker är mest relevanta för den här typen av undersökning också med 

anledning av att analys av historieläromedel har gjorts många gånger tidigare och då särskilt i 

studentuppsatser.3 Den tredje premissen är att böckerna ska vara jämförbara med varandra 

och då särskilt till innehåll och omfång.  

 De läromedel som uppfyller premisserna är Samband Historia 1b, utgiven av Sanoma 

Utbildning år 2017 och skriven av Niklas Ericsson och Magnus Hansson. Den andra 

läroboken är Bilden av historien 1b, utgiven av Liber år 2016 och skriven av Katarina 

Harrison Lindbergh och Dick Harrison. Båda läroböckerna är ”plusutgåvor”, det vill säga 

böcker som har ett större omfång än många andra läroböcker för samma kurs. Den ena är den 

andra utgivna upplagan (den första upplagan gavs ut 2009) och den andra är utgiven för första 

gången, Bilden av historien 1b. De har kapitel som är, i stort sett, uppdelade på samma sätt 

med samma epoker och tidsspann. Det finns ytterligare en aspekt som har gjort att valet har 

fallit på dessa böcker, i alla fall en av böckerna. Den ena författaren till Bilden av historien 

1b, Dick Harrison, skrev nämligen en essä som publicerades i Neo april 2015. I ”Ett historiskt 

misstag” (2015) kommenterar Harrison en granskning av historieläromedel, som 

presenterades i Dagens Nyheter. Granskningen visade att endast 13 % av alla personer i de 

analyserade läroböckerna är kvinnor. Slutsatsen var alltså att ”den historia som återges för 

svenska skolbarn är en manlig historia där kvinnorna har satts på undantag, om de ens får vara 

med” (Harrison 2015). 

 Harrison tar upp och diskuterar denna problematik utifrån flera perspektiv och försöker ge 

ett svar på varför det saknas jämställdhet i böckerna och vad lösningen på problemet kan vara. 

Harrison menar att det länge har blundats för kvinnors historiska insatser och i texten ger han 

flera exempel på kvinnor som han menar läroboksförfattarna hade kunnat skildra. Harrison 

lyfter även fram behovet av att få in fler perspektiv än det politiska och ekonomiska i texter 

om historia, till exempel ett socialt perspektiv. Slutsatsen av hans resonemang är att forskare 

borde intressera sig mer för läromedel för att minska avståndet mellan den aktuella 

historieforskningen som sker på universiteten och den undervisning i historia som finns ute i 

landets skolor. Det är nämligen i glappet däremellan som den tidigare historieundervisningen 

kan upprätthållas och aldrig ifrågasättas, vilket på så sätt leder till att det fortsätter att vara ett 

ojämställt innehåll i läroböckerna (Harrison 2015). Tillsammans med Katarina Harrison 

                                                
 
3	Ett exempel som visar på detta är att en sökning på Diva, http://www.diva-portal.org, efter studentuppsatser 
som finns tillgängliga utifrån sökningen ”läromedel”, ”historia” är över 160 stycken.	
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Lindbergh gav han alltså ut en historielärobok året efter att den här essän publicerades. Detta 

innebär att det finns ytterligare en intressant anledning att undersöka just detta läromedel – 

har Harrison själv lyckats med det som han menar att hans konkurrenter har misslyckats med?  

 När de tre premisserna för valet av läroböcker är uppfyllda är nästa steg att välja ut ett 

specifikt avsnitt ur böckerna. I det centrala innehållet för kursen finns det en epok som ges 

något mer utrymme än de andra: ”Industrialisering och demokratisering under 1800- och 

1900-talen i Sverige och globalt” (Lgy 11 2011:73). Därför väljer jag avsnitt som behandlar 

just detta. I boken Bilden av historien finns det kapitel som heter ”Det borgerliga 

århundradet” och ”Den långa freden”, totalt 30 sidor, som till innehåll och omfång är 

jämförbart med kapitlet ”Europa runt 1900” i Samband Historia 1b, totalt 30 sidor. Detta 

innebär vidare att det är 15 uppslag ur vardera lärobok som kommer att analyseras med 

bakgrund i Berges metod för att undersöka en eventuell möjlig överordnad tolkning, utifrån 

ett manligt eller kvinnlig perspektiv. Motiveringen till att det är uppslagen som analyseras är 

för att de presenterar en större sammanhängande textmassa men ändå är en avgränsad del av 

böckerna. Dessutom finns det oftast en layoutmässig och en retorisk tanke bakom formandet 

av dem, således är det vanligt att det beskrivs en eller flera sammanhållna avsnitt ur historien 

på ett uppslag och på nästa berättas det om något annat.  

6 Resultat 
I detta avsnitt redovisas och diskuteras först resultatet från Bilden av historien och sedan 

resultatet från Samband Historia, därefter följer en jämförande sammanfattning.  

6.1 Bilden av historien 

Presentationen av resultatet är tvådelad, där den första delen avser kategorin individer och den 

andra delen kategorin grupper. Båda delarna behandlar deltagare, verbprocesser och bilder. 

6.1.1 Individnivå 
När det gäller vilka individer som beskrivs i avsnittet ur Bilden av historien är det män som i 

högre grad är representerade. Analysen visar att det totalt sett berättas om 42 män jämfört 

med nio kvinnor (82 % kontra 18 %). Siffrorna är slående och dessutom visar analysen att av 

dessa nio kvinnor är det tre som beskrivs i relation till en man. Tydliga exempel på detta är: 

”Hans dotter Jessie gifte sig med en annan skotte, affärsmannen William Andrew McFie.” 
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(Harrison & Harrison Lindbergh 2016:282), ”På söndagen 28 juni 1914 var Franz Ferdinand 

och hans gemål Sophie på besök” (s. 343) och ”En av dessa var Anna Söderblom, gift med 

ärkebiskop Nathan Söderblom” (s. 335). Antalet gånger en man däremot framställs i relation 

till en kvinna är noll.  

6.1.1.1 Deltagare och verbprocesser 

I texten förekommer kvinnliga och manliga individer mest frekvent som förstadeltagare i en 

materiell verbprocess, som tabell 1 visar. Vidare kommer endast förstadeltagare att behandlas, 

då resultatet av andradeltagare visar ett så pass litet utslag som två gånger manliga kontra noll 

kvinnliga individer förekommande i materiella processer. Exempel från texten på hur 

förstadeltagarna förekommer i en materiell process kan se ut är4: ”Albert Bonnier bestämde 

vad svenskarna skulle läsa” (Harrison & Harrison Lindbergh 2016:282), ”LKAB:s disponent 

Hjalmar Lundbohm grundade år 1900 staden Kiruna” (s. 336), ”Anna hade studerat vid 

Uppsala universitet” (s. 335) och ”Stina Rodenstam […] startade en slöjd-och hushållsskola” 

(s. 335). Alltså presenteras och beskrivs män och kvinnor på liknande sätt. Dock finns det, 

som sagt, en stor skillnad mellan förekomsten av män och kvinnor, vilket är särskilt tydligt i 

de materiella processerna som tabell 1 visar. Totalt sett förekommer männen i 77 % av de 

materiella verbprocesserna, medan kvinnorna representeras i de övriga 23 %. Siffrorna 

illustrerar å ena sidan den övervägande förekomsten av män i materiella processer, men å 

andra sidan återspeglar siffrorna till stor del den övervikt för manliga individer som det 

berättas om överlag i läroboken. 

 

Tabell 1  Antal gånger individer förekommer i verbprocesser ur Bilden av historien 

 Antal Materiell Relationell Mental Verbal 
 Första-

deltagare/ 
Aktör 

Andra-
deltagare/
Mottagare 

Första-
deltagare 

 

Första-
deltagare 

 

Första-
deltagare 

Män 42 34 2 14 11 0 
Kvinnor 9 10 0 9 2 0 
Totalt 51 44 2 23 13 0 

 

De verbprocesser som förefaller vara mest jämställda i frågan om representation är de 

relationella. I 60 % av de relationella processerna förekommer män som förstadeltagare, 

                                                
 
4 Vidare är det mina kursiveringar av verbprocesserna som förekommer i de exempel som ges i texten.  
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medan siffran är 40 % gällande kvinnorna. Det är redan konstaterat att det är övervägande 

män som representeras i avsnittet, även när det gäller denna processtyp. Däremot är kanske 

det mest intressanta resultat som går att utläsa ur denna aspekt just det faktum att männen 

förekommer mer sällan i en relationell process än vad kvinnorna gör när man ser till det totala 

antalet gånger män respektive kvinnor förekommer i verbprocesser. Det bästa exemplet är att 

jämföra med de materiella processerna, vilka speglar den generella övervikten av män. Totalt 

sett deltar männen 34 gånger i en materiell process och 14 gånger i en relationell process (58 

% kontra 24 %). Kvinnorna däremot förekommer tio gånger i en materiell process och nio 

gånger i en relationell process (48 % kontra 42 %). Kvinnorna deltar följaktligen procentuellt 

oftare i en relationell process än vad männen gör. Slutsatsen som kan dras är alltså att när 

kvinnor deltar som förstadeltagare förekommer de i ungefär lika stor utsträckning i materiella 

som relationella processer. Däremot är det en betydligt större skillnad i hur många gånger 

män deltar som förstadeltagare i de olika verbprocesserna. Männen förekommer, som kan ses 

i tabell 1, många fler gånger i en materiell process än i någon annan verbprocess. Resultatet 

kan tolkas som att kvinnor oftare beskrivs i relation till något/någon och männen oftare som 

handlande aktörer. Exempel på detta kan ses i berättandet om rösträttsmotståndaren Anna 

Söderblom: ”Men det fanns också kvinnor som var emot kvinnlig rösträtt. En av dessa var 

Anna Söderblom, gift med ärkebiskop Nathan Söderblom” (Harrison & Harrison Lindbergh 

2016:335) och om entreprenören Stina Rodenstam: ”Till de framträdande högerkvinnor […] 

hörde Stina Rodenstam” (s. 335).  

 Som tabell 1 illustrerar saknas verbala verbprocesser i texten. Däremot är de mentala 

verbprocesserna intressanta att kommentera, för även här är det betydligt fler män som 

skildras än kvinnor. Männen förekommer elva gånger och kvinnorna två gånger i en mental 

verbprocess. Detta kan ge en bild av att mannen är den som upplever saker och är den 

reflekterande människan i jämförelse med kvinnan: ”Den tyske operakompositören Richard 

Wagner, sökte förena musik, dikt och dramatik” (Harrison & Harrison Lindbergh 2016:326) 

och ”Den österrikiske tronföljaren Franz Ferdinand trodde sig ha en lösning” (s. 342).  

 Resultatet visar att den absolut största skillnaden mellan de manliga och kvinnliga 

individerna i texten är hur mycket plats de ges. Männen ges ett stort utrymme i texten, där de 

refereras till i flera satser och meningar oavsett vad de har för titel – konstnär, kung, 

vetenskapsman, kompositör, statsminister eller affärsman. Albert Bonnier och Oscar II kan 

här ges som exempel. Genom flera stycken refereras det till Albert Bonniers liv och karriär 

och Oscar II framställs som en betydande aktör genom ett flertal stycken och sidor (Harrison 

& Harrison Lindbergh 2016:282, 324, 340). Kvinnornas utrymme blir således mycket 
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begränsat i jämförelse. Ett tydligt exempel som illustrerar detta problem är att den kvinna som 

ges mest utrymme är just den ovan nämnda Anna Söderblom, som beskrivs på en sida för 

fördjupning. Ett annat exempel på hur kvinnors utrymme komprimeras kan också visas 

genom exemplen Emmeline Pankhurst, Emily Davison och Fredrika Bremer, vilka är tre 

framgångsrika kvinnor som det berättas om i några meningar som följer på varandra 

(Harrison & Harrison Lindbergh 2016:330). Således framställs en tredjedel av den totala 

mängden kvinnliga individer på samma plats i texten och detta är särskilt intressant att sätta i 

perspektiv till de 30 sidor avsnittet innefattar. Därtill framställs kvinnorna i traditionellt sett 

kvinnliga sammanhang, innefattande exempelvis familj, hushåll, skola och rösträttskamp. 

Männen framställs även de i traditionellt sett manliga sammanhang, som i politiken, 

våldssammanhang, företagsamhet och vetenskap.  

6.1.1.2 Bilderna 
Vid analysen av bilderna framgår en mer jämn representation och framställning av män och 

kvinnor, till individer sett. Resultatet visar att det finns fyra porträttbilder på män respektive 

fem på kvinnor. Bilderna på männen innefattar: en målning av kung Ludvig Filip, ett 

fotoporträtt på William Booth och ett på Hjalmar Branting samt ett på av en okänd samisk 

man (Harrison & Harrison Lindbergh 2016:283, 331, 333, 339). Bilderna på kvinnorna är: en 

målning på Mary Wollstonecraft, fotoporträtt på Fredrika Bremer och Harriet Beecher Stove 

samt två fotografier på en okänd samisk flicka och en okänd samisk kvinna (Harrison & 

Harrison Lindbergh 2016:287, 330, 331, 338, 339). Bilderna uppvisar inte direkt någon 

stereotyp föreställning av könen, vilket kan förklaras med att de är just porträttbilder av 

individerna – avmålade/fotograferade när de tittar bort eller mot konstnären/fotografen och 

upptar så pass stor plats att miljön knappt går att avkoda.  

 Bilder på män och kvinnor som har ett annat syfte än att vara porträtt är något mer 

intressanta i detta avseende. Det är totalt fyra bilder varav en är en bild på en man. Bilden är 

en skämtteckning från år 1905 föreställande den svenske statsministern Boström, alltså en 

man med makt (Harrison & Harrison Lindbergh 2016:340). De övriga tre bilderna gestaltar 

alla kvinnor. Vampyren av Edvard Munch är den första bilden och föreställer en kvinnlig 

vampyr som sitter lutad över en man (Harrison & Harrison Lindbergh 2016:288). Den andra 

bilden är en affisch av en halvnaken kvinna gjord av Alfons Mucha (se Bilaga 1, figur 1) (s. 

326). Den tredje bilden är målningen Anfall av Edvard Istos föreställande en flicka i vitt som 

försöker försvara sig mot en örn (s. 327). Det de har gemensamt är att de alla tre ger en 
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stereotyp bild av kvinnan: den mystiska och opålitliga vampyren, den lättklädda kvinnan i 

affischmålningen och den utsatta och oskuldsfulla flickan.  

6.1.2 Gruppnivå 
I detta avsnitt presenteras resultatet av transitivitetsanalysen utifrån kategorin kvinnor och 

män som grupper. Precis som i föregående avsnitt presenteras här vad undersökningen visar 

utifrån deltagare, verbprocesser och bilder. Därtill kommer också analysen om en eventuell 

möjlig överordnad tolkning är möjlig och i sådana fall hur den ser ut.  

6.1.2.1 Deltagare och verbprocesser 

På gruppnivå förekommer kvinnor och män som förstadeltagare mer jämställt än vad de 

framställs på individnivå, vilket kan utläsas av tabell 2. Däremot är det även i denna kategori 

en övervikt av manlig representation. Detsamma gäller här som för de manliga individerna att 

män som grupp oftast förekommer som förstadeltagare i materiella processer som: ”Under 

andra hälften av seklet spelade alla män i Uddevalla […] curling.” (Harrison & Harrison 

Lindbergh 2016:282) och ”I regel stod männen för supandet […] Männen kunde inte sköta sitt 

arbete, kom för sent och gjorde dåliga insatser” (s. 332). 

 

Tabell 2 Antal gånger grupper förekommer i verbprocesser ur Bilden av historien 

 Materiell Relationell Mental Verbal 
Förstadeltagare/ 

Aktör 
Andradeltagare/ 

Mottagare 
Första-

deltagare 
Första-

deltagare 
Första-

deltagare 

Män 12 2 8 3 1 
Kvinnor 9 16 10 1 1 
Total 21 18 18 6 2 

 

Kvinnorna förekommer en gång mer i relationella processer än i materiella processer, som 

förstadeltagare, vilket tabell 2 illustrerar. Ett exempel på hur det ser ut när kvinnor figurerar 

som förstadeltagare i en relationell process är: ”Borgerskapets kvinnor satt i kommittéer” 

(Harrison & Harrison Lindbergh 2016:284) och i en materiell process: ”Även i Sverige 

protesterade kvinnor mot mansväldet” (s. 330). Det intressanta är att kvinnorna är 

förstadeltagare i relationella processer oftare än männen, vilket återigen kan tolkas som att 

kvinnor oftare beskrivs i relation till något/någon.  
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 De mentala processerna är få, men ändå är det en överrepresentation av män. Män 

förekommer tre gånger och kvinnorna en gång i en mental process. Exempel är: ”De 

konservativa männen fruktade att arbetarklassen skulle tvinga sina hustrur och döttrar till 

valurnorna” (Harrison & Harrison Lindbergh 2016:335), och ”Kvinnor som ville bli gifta” (s. 

285). Slutsatsen som kan dras av de mentala processerna är att de snarare speglar den 

generella överrepresentationen av män än att de illustrerar en bild av män som den mer 

tänkande människan i jämförelse med kvinnan. Enligt tabell 2 förekommer både män och 

kvinnor en gång vardera i en verbal process, vilket är svårare att dra någon slutsats av.  

 Ett något mer intressant resultat av analysen av män och kvinnor som grupper är 

undersökningen om andradeltagare i de materiella processerna. Som tabell 2 visar är det 

vanligare att kvinnorna sätts på mottagarposition, då männen står på aktörsposition. Kvinnor 

som andradeltagare i materiella processer förekommer nio gånger i texten varav det i fyra fall 

finns en man/män som förekommer som förstadeltagare. Exempel på detta från texten är: 

”Mannen behövde en hustru som gjorde hans hem representativt” (Harrison & Harrison 

Lindbergh 2016:285) och ”Männen […] tvingade hustrun att tigga pengar” (s. 332). Männen 

däremot återfinns på mottagarposition endast tre gånger i texten och ingen av gångerna i 

relation till kvinnor som förstadeltagare. Att kvinnor förekommer som andradeltagare när män 

figurerar som förstadeltagare bidrar åter igen till en bild av att det är männen som är 

innehavare av makten. 

 Ytterligare en intressant aspekt rörande verbprocesserna som kan exemplifiera bilden av 

hur kvinnor och män skildras är passivering. Passivering förekommer överlag sällan i texten 

men i denna kategori är det intressant att kommentera detta. Det nedslag jag vill lyfta berör 

kvinnors och mäns politiska insatser: ”Kvinnor var uteslutna från de politiska arenorna” 

(Harrison & Harrison Lindbergh 2016:330). Passiveringen döljer aktören, som i detta fall är 

anledningen till varför kvinnorna uteslöts från politiken. Genom att inte skriva ut aktören, 

finns det heller ingen som kan stå till svars för kvinnornas uteslutande.  

6.1.2.2 Bilderna 
Transitivitetsanalysen av skriften visar alltså att när kvinnor och män beskrivs som grupper 

ges de ungefär lika mycket utrymme. Representationen är således ganska jämställd. När det 

däremot kommer till analysen av bilderna ser det något annorlunda ut. Bilderna gestaltar 

övervägande män och ett flertal gånger är bilderna stereotypiserande av båda könen.  

 Det finns totalt åtta bilder som föreställer uteslutande män i grupp och tre som gestaltar 

uteslutande kvinnor i grupp. Förutom att det således finns dubbelt så många bilder på män 
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som kvinnor är analysens resultat av hur deltagarna framställs särskilt intressant. De åtta 

bilderna innefattar den berömda målningen av Karl XII:s likfärd och en skämtteckning som 

föreställer affärsmannen Oscar Dickson (Harrison & Harrison Lindbergh 2016:289, 383). 

Resterande är sex fotografier som föreställer kända och okända män i grupp som antingen 

befinner sig i krig, arbetar som flottare och på sågverk, är på en båt, spelar curling eller deltar 

i politiskt viktiga ögonblick som den ena när Gustaf V håller tal eller den andra från 

unionsupplösningen (se Bilaga 1, figur 2) (Harrison & Harrison Lindbergh 2016:289, 336, 

328, 383, 334, 340). Bilderna av männen kan följaktligen ses vara stereotypa: män som utför 

traditionellt sett manligt kodade yrken och aktiviteter, och inte minst har mycket makt.  

 På de tre bilder som gestaltar uteslutande kvinnor, är det en målning där flickor leker 

inomhus och en som gestaltar två kvinnliga sagolika väsen där den ena av dem håller i ett 

nyfött barn. Den tredje bilden är målningen Harem i Marocko som föreställer fem kvinnor 

som tittar på en sjätte kvinna som ligger ner i en säng (Harrison & Harrison Lindbergh 

2016:285, 326, 287). Samtliga bilder kan tolkas ge en stereotypiserad bild av kvinnor – 

lekande flickor inomhus, moderliga kvinnor som sagolika väsen och kvinnor som 

sexualiserade objekt.  

 Bilderna där både män och kvinnor är deltagare i en och samma bild är fler än de där bara 

det ena könet är representerat, närmare bestämt 18 stycken. Av de 18 är det elva bilder som 

visar upp en mer jämställd bild av könen (Harrison & Harrison Lindbergh 2016:285, 286, 

289, 325, 327, 330, 332, 335, 337). I de bilderna ges kvinnor och män lika mycket utrymme 

och bilderna (re)producerar ingen stereotyp föreställning av varken man eller kvinna. Det är 

däremot centralt att lyfta fram de resterande sju bilderna.  

 I de bilderna blir innehållet mer intressant, det vill säga att se till hur deltagarna framställs. 

I fyra av dessa sju bilder framställs en stereotyp bild av kvinnan. Bilderna illustrerar i två fall 

kvinnliga vampyrer, en tredje bild, Friheten på barrikaderna, visar en barbröstad kvinna i 

centrum av flera stridande män och den fjärde bilden är ett fotografi där Emmeline Pankhurst 

blir släpad och upplyft av två poliser (se Bilaga 1, figur 3) (Harrison & Harrison Lindbergh 

2016:288, 283, 330). De kvinnliga vampyrerna är avmålade som väsen mer än människor, 

kvinnorna i dessa bilder blir således mystifierade och detta stämmer även in på den 

barbröstade kvinnan i Frihet på barrikaderna. Den fjärde bilden, fotografiet på Pankhurst, är 

också en bild av en kvinna som är ”olydig”, där männen är de resonliga och pålitliga.  

 Tre bilder uppvisar däremot en mer stereotyp bild av mannen. I två av bilderna gestaltas 

mannen som familjens överhuvud – de är båda bilder på familjer där mannen är den aktiva 

och ges mest utrymme (Harrison & Harrison Lindbergh 2016:280, 284). Den tredje bilden, en 
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målning som illustrerar mordet på Franz Ferdinand, visar män i en stereotypisk manlig sfär – 

ett våldssammanhang (Harrison & Harrison Lindbergh 2016:342).  

6.1.2.3 En överordnad tolkning? 
Med hjälp av Berges metod, som utgår från text som ett vidgat begrepp, visar undersökningen 

att könsneutrala benämnda individer och grupper ändå kan tillskrivas vissa könsbestämmande 

värden. Därför finns det en möjlig överordnad tolkning som visar antingen en dominerande 

framställning av män eller kvinnor på uppslagen. I vissa fall blir den möjliga tolkningen 

varken en övervägande framställning av män eller kvinnor för att den istället blir mer 

jämställd eller helt enkelt könsneutral.  

 På totalt åtta av 15 uppslag tillskrivs de könsneutrala benämningar av grupper manliga 

värden. Det vill säga att texten på dessa uppslag och sidor överlag kan kodas rakt av som män 

och att det är en historia om män som skrivs fram. Det mest tydliga exemplet på detta är när 

det endast finns män representerade i texten, både som individer och grupp, på bild som i 

skrift, vilka dessutom utför traditionellt sett manliga saker. Detta kan ses i flera uppslag. Två 

exempel är uppslag där det bara berättas om män – till exempel om individer som Kung 

Ludvig Filip och Albert Bonnier och William Booth och Hjalmar Branting (Harrison & 

Harrison Lindbergh 2016:282–283, 332–333). Dessutom beskrivs män som aktörer och ägare 

av makt, i dessa fall politisk makt. Bilderna i uppslagen är också på män. Grupper som nämns 

på dessa sidor, som kristna, medlemmarna och folk, arbetare, liberaler, deltagarna, är till 

synes ett användande av könsneutrala benämningar men som här alltså kan ges en överordnad 

manlig tolkning (Harrison & Harrison Lindbergh 2016:282–283, 332–333). I flera fall blir det 

således tydligt vilken historia som har valts att skrivas fram, särskilt när kvinnorna inte ges 

någon plats överhuvudtaget. Övriga uppslag som kan kodas som ett övervägande berättande 

om män har alla några tydliga gemensamma nämnare och de är främst att det i den övriga 

texten huvudsakligen, och ibland uteslutande, berättas om män. Bilderna gestaltar män och 

flera av dem uppvisar män som utför vad som traditionellt ses som manligt. Dessa bilder 

innefattar bilder från krigszoner, politiken och arbete på båtar och sågverk (Harrison & 

Harrison Lindbergh 2016:288–289, 326–329, 332–334, 336–337, 340–342).  

 Till skillnad mot de många sidor som kan tolkas framhäva ett berättande om män finns det 

endast ett uppslag som kan kodas kvinnligt. Uppslaget handlar om samernas levnadsvillkor i 

Norden. Könsneutrala benämningar som återfinns i texten på dessa sidor är bland annat 

samer, entreprenörer och människor (se Bilaga 1 figur 4) (Harrison & Harrison Lindbergh 

2016:338–339). Sidorna kan kodas som ett berättande om kvinnor då det främst är bilder som 



 
 

25 

gestaltar kvinnor. Med bakgrund i transitivitetsanalysens resultat är det föga överraskande att 

det är så få textavsnitt som kan ges kvinnliga värden. Däremot är det intressant att på de enda 

sidorna som det är möjligt att koda texten kvinnligt handlar texten om en annan underordnad 

och utsatt grupp i samhället – samer. Bilden av kvinnan kan med bakgrund i detta exotifieras 

och mystifieras ytterligare genom att kvinnor framställs tillsammans med berättandet om en 

grupp som också betraktas vara det som avviker från vad som ses som norm i vårt samhälle.   

 De övriga uppslagen är mer jämställda och kan varken kodas manligt eller kvinnligt rakt 

av. På dessa uppslag är kvinnor och män jämnt representerade och de könsneutrala 

benämningarna kan inte lika lätt läsas in som något manligt eller kvinnligt. Till exempel kan 

det vara uppslag med bilder som gestaltar båda könen på ett likvärdigt sätt och där det inte 

finns någon textpassage som är könsbestämmande (Harrison & Harrison Lindbergh 

2016:280–281, 324–325). Det kan också vara uppslag där texten innehåller berättelser om 

kvinnor och män, där varken det ena eller det andra könet ges ett större utrymme (Harrison & 

Harrison Lindbergh 2016:284–285, 286–287). Detta resultat pekar på att det på ett 

övergripande plan främst är en historia om män och det traditionellt manliga som skrivs fram.  

6.2 Samband Historia 

Presentationen av resultatet för läroboken Samband Historia är upplagd på samma sätt som 

för Bilden av historien. Den första delen handlar alltså om individer och den andra delen om 

grupper. Båda delarna behandlar deltagare, verbprocesser och bilder.  

6.2.1 Individnivå 

Från avsnittet ur Samband Historia visar analysen en övervikt av manliga individer. Totalt 

nämns 22 personer vid namn och av dessa är 17 män och fem kvinnor (77 % kontra 23 %).  

6.2.1.1 Deltagare och verbprocesser 

Tabell 3 visar att kvinnliga och manliga individer deltar som förstadeltagare flest gånger i 

materiella processer. Exempel från texten är: ”Karl XIV Johan ingrep då militärt” (Ericsson & 

Hansson 2017:423) och ”Fredrika Bremer […] ordnade seminarier” (s. 441). Däremot är det 

även som i Bilden av historien en stor skillnad i hur ofta kvinnor respektive män deltar i 

verbprocesserna. Totalt sett förekommer män i 85 % av de materiella processerna, medan 

kvinnorna svarar för de resterande 15 %. De är då alltid som förstadeltagare eftersom varken 

kvinnor eller män förekommer som andradeltagare i de materiella verbprocesserna. I 
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jämförelse med den totala förekomsten av manliga och kvinnliga individer (77 % män kontra 

23 %), finns det alltså en relativt stor skillnad i hur ofta män respektive kvinnor förekommer i 

de materiella processerna. Detta resultat kan tolkas som att männen oftare och främst beskrivs 

som handlande aktörer och att det finns en mindre skillnad i vilka verbprocesser kvinnor 

deltar i.  

 

Tabell 3 Antal gånger individer förekommer i verbprocesser ur Samband Historia 

 Antal Materiell Relationell Mental Verbal 
 Första-

deltagare/ 
Aktör 

Andra-
deltagare/ 
Mottagare 

Första- 
deltagare 

 

Första-
deltagare 

 

Första-
deltagare 

Män 17 26 0 7 9 3 
Kvinnor 5 5 0 2 0 1 
Total 22 31 0 9 9 4 

 

Hur ofta män och kvinnor förekommer i de relationella processerna återspeglar i huvudsak 

den övervikt av män det berättas om i texten, 78 % män respektive 22 % kvinnor, vilket kan 

utläsas av tabell 3. Till skillnad mot kvinnorna i Bilden av historien sätts kvinnorna i denna 

lärobok inte i ett förhållande till någon/något utan de relationella verbprocesserna talar om 

vad kvinnorna är ihågkomna för: ”En viktig portalfigur för den svenska kvinnorörelsen var 

Fredrika Bremer” (Ericsson & Hansson 2017:441) och ”En företrädare för detta synsätt var 

den svenska författaren Ellen Key” (s. 442). De kvinnliga individer som det berättas om i 

Samband Historia får alltså stå för sig själva.  

 I de mentala verbprocesserna finns det bara manliga förstadeltagare, som till exempel: 

”Bland mycket annat kom han [Francis Galton] att intressera sig för hur man förädlar 

människors arvsanlag” (Ericsson & Hansson 2017:416) och ”Men Karl XIV Johan ansåg 

möjligheterna att återvinna Finland var små” (s. 423). Resultatet visar alltså att kvinnorna i 

detta fall utesluts från de mentala processerna, vilket kan bidra till en bild av att det endast är 

männen som är en tänkande deltagare. Tabell 3 visar att de verbala verbprocesserna där män 

eller kvinnor förekommer är få. Män förekommer tre gånger, ett exempel är: ”Han [Esaias 

Tegnér] sammanfattade dessa med orden ’freden, vaccinet och potäterna’” (Ericsson & 

Hansson 2017:420). Kvinnor däremot förekommer en gång: ”I sina memoarer från 1932 

skriver suffragetten Sylvia Pankhurst (Emmeline Pankhursts dotter) om kampen mot 

myndigheterna” (Ericsson & Hansson 2017:418). Även här blir slutsatsen att fördelningen av 

män och kvinnor som förekommer i verbala processer är i enlighet med den övervikt av män 

som framställs generellt i texten.  
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 Resultatet visar att det är en stor skillnad mellan hur mycket plats kvinnor respektive män 

ges, men när väl kvinnor förekommer i texten deltar de på samma sätt som män, oftast som 

aktörer i materiella processer. Det är dock intressant att se till hur ofta det refereras till män, 

som även i detta fall ges större utrymme i satser, meningar och stycken – och det oavsett vad 

de har gjort sig kända för. Ett exempel är att när det berättas om vetenskapsmannen Charles 

Darwin ges hans berättelse hela tre sidor medan suffragetterna Emmeline och Sylvia 

Pankhurst får dela på två sidor, varav den ena sidan är en fördjupningssida (Ericsson & 

Hansson 2017:414–418). Begränsad plats ges också två andra av de fem kvinnorna som det 

berättas om. Fredrika Bremer och Ellen Key framställs även de i ett och samma textavsnitt 

(Ericsson & Hansson 2017:441–442). Dessutom är det även här tydligt att både kvinnor och 

män framställs uteslutande i traditionellt sett manliga eller kvinnliga sfärer. För männen 

handlar det om att de förekommer i verbprocesser som behandlar exempelvis krig, makt och 

vetenskapliga framgångar medan kvinnor förekommer i verbprocesser som belyser 

exempelvis skola, barnomsorg och rösträttskamp.  

6.2.1.2 Bilderna 
Det finns få bilder, bara fem stycken, som uppvisar endast en manlig eller kvinnlig deltagare. 

Två av bilderna är porträttbilder, varav de båda är på kvinnor. Den ena är en målning på 

drottning Desideria och den andra ett fotoporträtt av läkaren Karolina Widerström (Ericsson 

& Hansson 2017:424, 430). De övriga tre illustrerar en man eller en kvinna som är 

avmålade/fotograferade med ett annat syfte än att vara just porträttbilder, men de kan till 

skillnad mot porträttbilderna ses vara något stereotypiserande av könen. En av bilderna är ett 

fotografi av en piga som sitter och handarbetar i ett hörn (se Bilaga 2, figur 1) (Ericsson & 

Hansson 2017:437). Bilden kan tolkas illustrera en stereotyp bild av kvinnan, det vill säga en 

kvinna i en typisk kvinnlig sfär med traditionellt sett en kvinnlig syssla. De övriga två 

bilderna visar män. Den ena är en målning av asaguden Tor som svingar sin hammare och den 

andra är ett fotografi av en brevbärare i tjänst, vilka (re)producerar en bild av mannen som 

stark och aktiv (Ericsson & Hansson 2017:425, 439).  

6.2.2 Gruppnivå 

Följande avsnitt behandlar kvinnor och män på gruppnivå. Återigen presenteras resultatet 

utifrån deltagare, verbprocesser, bilder och vilken överordnad tolkning som är möjlig.   
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6.2.2.1 Deltagare och verbprocesser 

Av tabell 4 går det att utläsa att kvinnor och män förekommer som mest frekvent i materiella 

processer, både när det gäller första- och andradeltagare. Exempel hur detta kan se ut är: ”De 

brittiska kvinnorna som kämpade för rösträtt kallades för suffragetter” (Ericsson & Hansson 

2017:417) och ”Framförallt männen drack mycket vid den här tiden” (s. 430).  

 

Tabell 4 Antal gånger grupper förekommer i verbprocesser ur Samband Historia 

 Materiell Relationell Mental Verbal 
Förstadeltagare/ 

Aktör 
Andradeltagare/ 

Mottagare 
Första-

deltagare 
Första-

deltagare 
Första-

deltagare 

Män 3 5 1 0 0 
Kvinnor 17 3 2 0 0 
Total 20 8 3 0 0 

 

Som tabell 4 visar förekommer kvinnor tre gånger och männen fem gånger som 

andradeltagare. Kvinnor och män som andradeltagare i materiella processer är allt som oftast i 

en kontext för att beskriva ojämlikheten mellan kvinnor och mäns rättigheter som i exemplet: 

”Men det skulle dröja fram till 1928 innan kvinnorna fick rösträtt på samma villkor som 

männen” (Ericsson & Hansson 2017:418). Det handlar alltså inte om att det är män som är 

förstadeltagare när kvinnor är andradeltagare, vilket annars kan skapa en bild av männen som 

aktiva och kvinnorna som passiva. Således är det en relativt jämställd framställning när det 

handlar om kvinnor och män som andradeltagare.  

 Särskilt intressant är resultatet att kvinnor deltar generellt flest gånger som förstadeltagare i 

verbprocesser. I de materiella processerna förekommer kvinnor som förstadeltagare 17 gånger 

(85 %) och män som förstadeltagare endast tre gånger (15 %). Det är ett något överraskande 

resultat i sig men kan bland annat förklaras med att kvinnorna förekommer tio gånger, av de 

17, i en materiell process som beskriver en händelse. Några illustrerande exempel är: ”Men 

det är först när även kvinnorna fick rösträtt som man kan tala om en allmän och lika rösträtt” 

(Ericsson & Hansson 2017:426), ”De brittiska kvinnorna vann en delseger 1918 då alla 

kvinnor över 30 år fick rösträtt” (s. 418), ”Kvinnor fick tillträde till hantverksyrkena” (s. 430) 

och ”1870 fick kvinnor rätt att avlägga studentexamen” (s. 430). Nedslagen visar att det är 

särskilt när kvinnornas nyvunna rättigheter framställs som författarna har valt att beskriva 

dem som en händelse istället för en handling. Detta bidrar till att kvinnornas historia skrivs 

som något som står bortom kontroll för kvinnorna själva. För givetvis var rättigheterna något 
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som kvinnor länge hade kämpat för innan de ”fick” dem. Kampen för rättigheterna döljs 

således och kvinnornas historia osynliggörs.  

 Ett annat sätt att dölja aktörer är som sagt genom passivering och resultatet visar att det är 

oftare som kvinnorna, till skillnad från män, deltar i en materiell process där en passivering 

finns. Det betyder att fokus riktas mot kvinnorna som är en andradeltagare och att en aktör har 

blivit utskriven från texten. Passivering i verbprocesser där kvinnor deltar i återfinns fyra 

gånger, vilket står i kontrast till männen där siffran är noll. Två exempel från texten är: ”De 

suffragetter som fängslades svarade ofta med att hungerstrejka” (Ericsson & Hansson 

2017:418) och ”År 1853 tilläts kvinnor arbeta som folkskollärare” (s. 430). I båda 

meningarna saknas en aktör och således döljs en del av historien.  

6.2.2.2 Bilderna 
Antalet bilder där endast manliga deltagare i grupp förekommer är sju kontra de fyra bilder 

som endast illustrerar kvinnliga deltagare i grupp. Det finns följaktligen även här en övervikt 

av representation av män. Dessutom är några av bilderna stereotypiserande av könen.  

 De bilder där endast män deltar, illustrerar män i våldssammanhang, med politisk makt, 

arbetande män och pojkar som flottare, på sågverk och brädgårdar (se Bilaga 2, figur 2) 

(Ericsson & Hansson 2017:426–428, 439). De fyra bilder där endast kvinnor gestaltas, 

illustrerar skolflickor och kvinnliga lärare, suffragetter, kvinnor som tar hand om barn och 

rösträttskvinnor (se Bilaga 2, figur 3) (Ericsson & Hansson 2017:414, 437, 417, 441). 

Slutsatsen som kan dras är att dessa bilder uppvisar kvinnor och män i sfärer och med sysslor 

som har ansetts vara traditionellt kvinnliga respektive manliga.    

 Det finns också bilder i avsnittet där både män och kvinnor förekommer som deltagare och 

de bilderna är åtta till antalet. Fem av de åtta bilderna skapar ingen stereotyp bild av varken 

mannen eller kvinnan (Ericsson & Hansson 2017:418, 417, 421, 432, 419). Däremot kan tre 

bilder ses som stereotypiserande av båda könen. Den ena bilden är ett foto på Lars Magnus 

Ericsson som står vid sin uppfinning medan hans fru står dold bakom honom. Den andra 

bilden är en teckning som visar flera aktiva män som är i arbete med fiske och jordbruk, 

medan kvinnorna är passiva i bakgrunden. Den tredje bilden är en teckning där kvinnor 

arbetar med hushållssysslor, medan männen står passiva i bakgrunden (Ericsson & Hansson 

2017:434, 438, 435). Dessa tre bilder målar upp exempel av det som kan anses vara typiskt 

manligt respektive kvinnlig, det vill säga att kvinnorna är passiva i bakgrunden när det är en 

man eller män som arbetar med traditionellt manliga sysslor, som teknik och jordbruk. 
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Mannen är passiv i bakgrunden när det är kvinnor som arbetar med traditionellt kvinnliga 

sysslor som hushållsarbete.  

6.2.2.3 En överordnad tolkning? 
Undersökningen av vilken överordnad tolkning som är möjlig visar att det även här förefaller 

vara ett övervägande berättande om män och traditionellt manligt kodade sysslor. Av totalt 15 

uppslag är det åtta som kan kodas manligt, det vill säga att den möjliga överordnade 

tolkningen som går att göra är att framställningen är i huvudsak ett berättande om män. Två 

uppslag kan däremot kodas kvinnligt och i de övriga fem uppslagen representeras och 

framställs både kvinnor och män på ett mer jämställt sätt.  

 Tydliga exempel på där en berättelse om män är den överordnade tolkningen är från 

uppslagen på sidorna 422–423 och 426–427. Där återfinns könsneutrala benämningar som 

bönder, torpare, svenskar, skräddare och borgare (Ericsson & Hansson 2017:422–423, 426–

427). Förutom ett användande av en könsneutral framställning beskrivs endast manliga 

individer, främst kungar, som Gustav IV Adolf, Karl XIV Johan och Oscar I, Karl XV 

(Ericsson & Hansson 2017:423–427). Bilderna som återfinns gestaltar endast män, som 

dessutom utför traditionellt manliga sysslor (se Bilaga 2, figur 4). På övriga uppslag är en 

liknande framställning gjord, där män övervägande eller uteslutande ges utrymme (Ericsson 

& Hansson 2017:413, 414, 415, 422–429, 432–435, 438, 439).  

 De två uppslag som kan ses ha ett överordnat berättande om kvinnor innehar könsneutrala 

benämningar människor, medlemmar och invånare (Ericsson & Hansson 2017:416–417, 440–

441). Dessa uppslag handlar främst om kvinnor i grupp, men även några kvinnliga individer 

lyfts fram. Bilderna som finns på uppslagen illustrerar uteslutande kvinnor. Texterna på dessa 

sidor behandlar framförallt kampen för medborgerliga rättigheter även för kvinnor som på 

sidorna 440–441 då den enda bilden på uppslaget gestaltas av kvinnor från Landsföreningen 

för Kvinnans Politiska Rättigheter och skriften behandlar Fredrika Bremer (Ericsson & 

Hansson 2017:440–441). 

 Övriga uppslag kan vidare tolkas vara mer jämställda, eftersom de varken kan kodas 

övervägande manligt eller kvinnligt. På dessa uppslag är båda könen representerade i lika hög 

grad både till bildinnehåll och vad som uttrycks i skriften (Ericsson & Hansson 2017:420–

421, 436–437, 418–419,430–431, 442).  
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6.3 En sammanfattande jämförelse och diskussion  

Sammantaget visar resultatet en övervägande representation och framställning av män i 

texterna. Det finns dock nyanser i resultatet, för undersökningen har gett något olika utslag på 

individ- och gruppnivå och skillnader mellan skrift och bild samt böckerna emellan. 

Resultatets huvuddrag diskuteras nedan i relation till tidigare forskning.  

 I huvudsak är det följaktligen en manlig norm som skrivs fram där en framställning om 

män, deras prestationer och makt ges mest utrymme. Detta innebär att historien om kvinnors 

liv och livsvillkor är underordnad och på många sätt osynliggörs kvinnorna. Det är således en 

patriarkal diskurs genom läroböckerna. Resultatet är därmed i linje med den tidigare 

forskningen. Könen hålls dessutom isär och berättas om allt som oftast var för sig. Kvinnorna 

blir således ofta ett tillägg till framställningen om männen, enligt den och-historia Hirdman 

har beskrivit. Exempel på detta är Anna Söderblom (Bilden av historien) och Sylvia 

Pankhurst (Samband Historia), som framställs på fördjupningssidor i läroböckerna. Genom en 

sådan framställning av kvinnorna blir deras berättelser, som Ohlander (2010) och Berge 

(2011) menar, en ”extrakurs”. Följaktligen saknas det generellt ett förhållningssätt till genus i 

texterna, vilket också betonas i den tidigare forskningen. Den manliga normen och könens 

isärhållande är de två grundpelarna i Hirdmans genussystem och resultatet visar att logikerna 

är närvarande i texterna och i historieframställningen.   

 I läroböckerna är det totalt sett en överrepresentation av manliga individer i jämförelse 

med representationen av kvinnliga individer. I Bilden av historien är det 42 män kontra de 17 

män som presenteras i Samband Historia. Kvinnor som framställs är nio respektive fem och 

här finns det en skillnad i hur kvinnorna beskrivs. I Samband Historia beskrivs de fem 

kvinnliga individerna på samma sätt som männen, utifrån sina prestationer och de står således 

för sig själva. I Bilden av historien framställs däremot tre av de nio kvinnorna i relation till en 

man. Särskilt i dessa tre fall framgår det tydligt att mannen är norm och berättandet utgår från 

hans liv och där kvinnan snarare blir ett tillägg till framställningen om mannen – enligt 

Hirdmans teori om kvinnor som en och-historia.  

 Båda könen förekommer framförallt som förstadeltagare i en materiell process, det gäller 

både på individ- och gruppnivå för båda böckerna. Totalt sett förekommer män och kvinnor 

som aktörer i en materiell process 75 kontra 31 gånger. Detta är i sig i enlighet med Olvegårds 

(2012) diskussion om att materiella processer är de verbprocesser som dominerar i 

historieläroböcker. Ett intressant huvuddrag är att kvinnor förekommer fler gånger i 

relationella processer än vad männen gör sett till det totala resultatet av hur många gånger de 
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förekommer som förstadeltagare i texten. Det totala antal gånger som kvinnor förekommer i 

en relationell process är 23 gånger, medan män däremot förekommer 30 gånger i en 

relationell process. Jämförelsevis med de materiella processerna kan slutsatsen dras att män 

deltar i högre grad som aktörer i materiella processer än i relationella och kvinnors förekomst 

i materiella och relationella processer är mer jämlikt. Resultatet skapar och förstärker en 

stereotyp bild av kvinnor respektive män. Männen framställs således i detta sammanhang som 

den mer aktiva och handlande aktören medan kvinnorna framställs något mer som den passiva 

deltagaren vilken framställs genom sitt existerande eller i relation till något/någon.  

 I fråga om de materiella processerna finns det dock en skillnad mellan böckerna när det 

gäller män och kvinnor på gruppnivå. I Samband Historia visar resultatet att kvinnor 

förekommer totalt sett fler gånger i materiella processer än män. Detta kan nyanseras med att 

resultatet också visar att när kvinnor som grupp innehar en aktörsposition i de materiella 

processerna är det i de flesta fall en händelse som beskrivs. Det är händelser som allt som 

oftast är kopplade till ett berättande om kvinnors historiskt nyvunna rättigheter. Genom ett 

sådant berättande döljs kvinnornas egen kamp för rättigheterna. Historien skrivs på så sätt 

som om påverkan för de medborgerliga rättigheterna stod bortom kontroll för kvinnorna och 

att det således var en annan aktör som såg till att de fick sina rättigheter. Återigen är detta ett 

sätt att osynliggöra kvinnornas historia.  

 För båda lärobokstexterna förekommer män i högre grad i en mental verbprocess medan 

kvinnors deltagande i dem är till antalet få. Detta kan förstärka bilden av mannen som en 

aktiv aktör, en tänkande sådan som också tillskrivs en symbolisk makt när männen ”avser”, 

”försöker förklara” och ”markerar sin sociala status” och så vidare. 

 Fler skillnader som kan ses i jämförandet av läroböckerna, är att i Bilden av historien 

återfinns kvinnor, som grupp, oftare på mottagarposition än männen och det också i samband 

med män på aktörsposition. Detta återspeglas inte i Samband Historia, där resultatet av vilken 

grupp som återfinns på mottagarposition är mer jämnt fördelat mellan könen. Något som 

däremot har klarlagts i Samband Historia som inte återfinns i Bilden av historien är att det är 

vanligare att kvinnor på gruppnivå deltar i en verbprocess där det förekommer en passivering. 

I båda aspekterna framställs kvinnorna således som passiva och underordnade männen.  

  Bilderna som finns i båda läroböckerna illustrerar något fler män än kvinnor överlag men 

det intressanta är hur könen framställs i bilderna. Flera av bilderna kan ses vara 

stereotypiserande av könen. Undersökningen visar att de kan tolkas som att de skapar och 

återskapar en föreställning av kvinnor som passiva, mystiska, förföriska, utsatta, oskuldsfulla 

och moderliga och en föreställning av män som handlande aktörer med politisk, ekonomisk, 
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kulturell och social makt. Att stereotypa bilder som också illustrerar de klassiska könsrollerna 

förekommer i läroböcker framhålls också i den tidigare forskningen. Bland annat menar 

Berge (2011) att våldsamheter hör till modiga män och i motsats står de passiva, hjälplösa 

kvinnorna. Dessutom finns det en framställning i de båda lärobokstexterna som endast lyfter 

fram en historia av en typisk maskulinitet och en typisk femininitet. Det finns få gråzoner, 

särskilt när det kommer till beskrivandet av männen som förefaller vara i linje med en 

”machonorm”. Precis som Berge (2011) menar beskrivs endast modiga män med makt och 

aldrig ängsliga underordnade män, vilket också är problematiskt. I och med de stereotypa 

bilderna av män och kvinnor, som framhåller de klassiska könsrollerna som idealet, skrivs 

också en heteronormativ historia fram. Den helt klart övervägande heteronormativa historien 

som framställs i avsnitten ur läroböckerna går likaså i linje med den tidigare forskningen.  

 Även i sammanhangen som kvinnor och män framställs i, både på individ- och gruppnivå, 

(re)produceras stereotypa föreställningar om könen. I skildringen av män är det teman som 

krig, våld, makt, politik, företagsamhet och vetenskap som det berättas om. När kvinnor 

framställs förekommer de oftast i sammanhang med familj, skola, barnomsorg, hushåll och 

rösträttskamp. Resultatet kan kopplas till det som Gustafsson (2017) också har kommit fram 

till i sin undersökning om att när kvinnor som aktörer beskrivs mer ingående är det i 

stereotypt kvinnliga sfärer.  

 Kategorierna män och kvinnor är överlag i lärobokstexterna grova och det verkar inte 

finnas plats för variationer inom kategorierna. Emellertid framträder en viss skillnad mellan 

kvinnor och män. Texterna uppvisar nämligen en något mer varierad bild av att vara kvinna, 

alltså en större variation inom kategorin kvinnor. Det är fortfarande en underordnad kvinna 

som oftast skildras i traditionellt sett kvinnliga sfärer med traditionellt sett kvinnliga attribut. I 

berättandet verkar det dessutom vara viktigt att lyfta fram det särskiljande med kvinnan 

gentemot mannen. De kvinnor som presenteras i läroböckerna är däremot både mödrar, fruar, 

suffragetter, drottningar, entreprenörer, författare och kvinnorättskämpar med olika 

egenskaper som starka och svaga, aktiva och passiva och hårda och mjuka. Till skillnad mot 

männen som framställs uteslutande i enlighet med en rådande maskulinitetsnorm, som 

beskriver mannen som stark, modig, med makt och inte sällan i ett våldssammanhang.  

 Resultatet efter undersökningen om vilken överordnad tolkning som går att göra genom de 

textpassager som består av ett könsneutralt berättande, visar även det en dominans av ett 

berättande om män. Detta är också i enlighet med Berges (2011) forskning.  

 För att återkoppla till inledningen om skolans uppdrag att uppmuntra varje elev till att 

utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt och att arbeta för 
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ett jämställt samhälle, går dessa två lärobokstexter i mångt och mycket emot det idealet. De 

språkliga handlingarna som existerar i texterna och som eleverna möter skapar något snäva 

föreställningar om kön, vilket i ett senare led kan påverka elevernas eget identitetsbyggande 

och i stort går emot skolans jämställdhetsarbete.  

 Sammanfattningsvis kan sägas att läroböckerna har flera likheter och i huvudsak är det en 

historia om män och manlighet som skrivs fram. Kvinnornas historia osynliggörs, 

underordnas och förekommer oftast som en och-historia, ett tillägg till den manliga historien. 

Läroböckerna består således av ett ojämställt innehåll. Därmed skulle jag säga att Harrison 

inte har lyckats med varken att producera en lärobok som representerar lika många män som 

kvinnor eller att framställa könen på ett jämställt sätt. Rent av skulle jag säga att Samband 

Historia klarar av den uppgiften bättre.  

7 Diskussion 
Frågeställningen om hur kvinnor och män framställs och representeras i läroböckerna har 

kunnat besvaras och syftet är följaktligen uppnått. Undersökningen har kunnat utföras genom 

den första nivån i Faircloughs modell om textanalys. De två överordnade nivåerna, den 

diskursiva praktiken (kontexten texterna har tillkommit i) och den sociala praktiken (vår 

omgivning i stort), har däremot inte undersökts men kommer i detta avsnitt att beröras. 

Textanalysen har kunnat synliggöra hur den diskursiva praktiken kommer till uttryck i fråga 

om representation och framställning av könen och har således kunnat belysa vilken roll den 

diskursiva praktiken har i upprätthållandet av normer och värderingar i vår sociala omgivning.  

7.1  Jämställd framställning av historia – är det möjligt? 

Lärobokstexterna uppvisar ett mönster av att det är män och manliga perspektiv som 

dominerar. Det är en patriarkal diskurs som råder och därmed är innehållet i texterna inte ett 

jämställt sådant. Jag vill däremot lyfta frågan om huruvida det är möjligt att faktiskt skriva 

jämställt om en historisk tid som inte var jämställd. Det är nu den diskursiva praktiken kan 

behandlas. Den diskursiva praktiken kan alltså säga något om vad det är för social praktik vi 

deltar i, det vill säga hur en del av ett samhälle eller samhället i stort ser ut. De diskursiva 

praktikerna bidrar till att skapa och omskapa ojämlika maktförhållanden mellan sociala 

grupper, som ett ojämställt samhälle. Med en förändring i den diskursiva praktiken möjliggörs 

också en förändring i den sociala praktiken.  
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 Hur kan läroboksförfattare producera texter om historia utan att reproducera dåtidens 

ojämställda föreställningar och samhälle? Trots att denna undersöknings resultat inte uppvisar 

jämställdhet i lärobokstexterna är det viktigt att belysa problematiken i möjligheten att 

faktiskt skriva texter om historia på ett jämställt sätt och med ens kan resultatet nyanseras 

ytterligare. Läroböckerna som har analyserats skildrar ju genom skrift och bild, som de flesta 

andra historieläroböcker, historien som den var – ojämställd och med föreställningar om hur 

en kvinna respektive man skulle vara enligt de traditionella könsrollerna. Att framställningen 

av män och kvinnor följaktligen blir något stereotypiserande av könen är delvis en ackurat 

skildring av historien. Däremot finner jag problemet vara den stora underrepresentationen av 

kvinnor och att kvinnors insatser fortsätter att förbises samt den ringa variation som finns 

inom kategorierna man och kvinna i framställningen. Som Harrison (2015) menar finns det 

många kvinnor att berätta om, men de har ignorerats genom historien. En anledning till det är 

just att historia är något som historiskt sett har skrivits av män, för män. Den tidigare 

forskningen pekar också på osynliggörandet av variationen av manligt respektive kvinnligt, 

för detsamma gäller här – det klart att det har till exempel funnits feminina män och 

maskulina kvinnor. Därför anser jag att en sådan kritik mot båda lärobokstexterna kan riktas 

och ifrågasättas – var är kvinnorna och var är variationen i framställningen om hur det är att 

vara man respektive kvinna?  

 Överlag är jag dock av den åsikten, som även Harrison betonar i sin essä, att kvinnors 

underrepresentation och en mer nyanserad bild av kvinnor och män kan lösas genom att 

historieböcker börjar ta upp andra perspektiv. Historieämnet och dess läroböcker har av 

tradition en politisk och ekonomisk vinkling. Av detta följer att det berättas om personer som 

har varit ledande i dessa utvecklingar som kungar, soldater, affärsmän och vetenskapsmän. I 

och med det historiska samhällets patriarkala struktur var dessa positioner förbehållna 

männen, vilket genererar ett uteslutande av kvinnorna. Genom att flytta fokus från ett politiskt 

och ekonomiskt perspektiv till ett socialt och kulturellt, där till exempel historier om 

vardagslivet ges mer plats, kommer kvinnorna automatiskt att få mer utrymme.  

 Hirdman diskuterar detsamma om och-historia. Hirdman menar att ”[e]tt genusperspektiv 

på historien förändrar den. Den visar på ett systematiskt sätt hur historien, språket och 

föreställningarna präglats av det ena könets överhöghet” (Hirdman 1992:19–20). Med ett mer 

medvetet genusperspektiv i produktionen av historieläroböcker kan en förändring nås. Den till 

synes förgivettagna manliga normen, som bland annat innebär att mannen är huvudperson och 

styrande för urvalet och behandlingen av de samhällsområden som tas upp i 

historieläroböckerna, skulle med ett genusperspektiv kunna frångås. Istället skulle den 
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manliga normen medvetandegöras och en historia skulle kunna framställas genom ett 

genusperspektiv där kvinnor och män ges lika mycket plats och inte hålls isär utan framställs i 

relation till varandra. En sådan historieskrivning skulle också problematisera de annars ofta 

stereotypa bilderna av manlighet och kvinnlighet. Att skriva en historia med utgångspunkt i 

genus innebär att skriva historia utan att se på män som det normala och kvinnor som det 

avvikande. Genushistoria innebär att problematisera hur kategorierna kvinna och man har sett 

ut och varför de har varierat mycket till innehåll genom historien, precis som Hirdman (1998, 

2003) beskriver i sin teori om genussystemet. Emellertid har de bildat och bildar ändå 

formerna för genus – de två logikerna. 

7.2  Mot en jämställd skola  

Läroböcker har som sagt haft en särskild position i skolan, betydande för undervisningens 

innehåll och genomförande. Läroböckerna har ingått och ingår i ett nätverk av politiska, 

sociala och historiska diskurser där olika intressen och makthierarkier har varit rådande. De 

olika diskurserna förenas således i läroböcker och uttrycker den sociala praktiken textuellt. I 

läroböckerna reproduceras selektiva traditioner, som har nedärvts från generation till 

generation, och diskurser vilka är bärare av till exempel vad som är kunskap, vilken kunskap 

som legitimeras, hur vi ser på kön och jämställdhet och vad skolans ansvar är. På så sätt är det 

lättare att förstå den trögrörlighet som existerar i den kontext läroböcker produceras och 

konsumeras. Läroböcker är samtidigt en produkt av den samtida diskursen där bland annat de 

färdigheter och kunskaper som anses behövas idag och för framtiden existerar. Ett exempel på 

detta är just önskan om jämställdhet som ska genomsyra undervisningen och skolmiljön vilket 

uttrycks i läroplanerna. Detta motiverar en brytning av den trögrörliga struktur där de tidigare 

diskurserna och selektiva traditionerna har varit rådande, som uppvisat en avsaknad av 

jämställdhet. En brytning som skola och stat många gånger tidigare har försökt få till. Trots 

flera decenniers forskning om genus och ständigt pågående diskussioner om vikten av ett 

genusperspektiv i läroböcker verkar de traditionella genusmönstren i det närmaste 

oförändrade, som denna undersökning exemplifierar.  

 Studien visar ett behov av nya och varierande perspektiv i fråga om hur kvinnor och män 

framställs och representeras i läroböcker. Med ett medvetet genusperspektiv på och i 

återberättandet av historien kan dessa hegemoniska normer destabiliseras och en förändring i 

den sociala praktiken kan nås.  
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 Föreliggande undersökning säger ingenting om hur de granskade lärobokstexterna faktiskt 

används i klassrummet. I slutändan är det ändå lärarnas uppdrag att undervisningen integrerar 

läroplanernas mål om värdegrund och jämställdhet. Även läroböcker som representerar ett 

tveksamt innehåll, som ett ojämställt sådant, kan användas för att ge insikter om ojämlikheter, 

till exempel genom kritisk läsning utifrån ett genusperspektiv för att målen om jämställdhet 

ska få konkreta innebörder i elevers lärande.   

 Ett kritiskt förhållningssätt gentemot olika perspektiv förutsätter emellertid att lärarna 

själva har utvecklat en kritisk litteracitet för att kunna identifiera värderingar och 

uppfattningar av en viss ideologisk innebörd som sällan är tydligt framskrivna i läroböcker 

eller i andra texter. Den här uppsatsen kan således vara ett exempel på hur både lärare och 

elever, men även andra, kan gå tillväga för att kritiskt granska texter.  

 Det är, som detta arbete har belyst, inte bara av vikt att utveckla en kritisk litteracitet i 

svenskämnet och det borde ej heller ligga endast på svenskundervisningen att förmedla 

kunskaper om vad olika språkliga handlingar kan ha för påverkan på oss själva och vår 

omgivning. En utveckling av litteracitet är av allra största vikt i alla ämnen för att nå en 

språklig medvetenhet som kan göra förändringar inom de diskurser vi både är en del av och 

skapar själva. Om skolans värdegrund om jämställdhet ska uppnås behöver vi aktivt arbeta 

mot det målet.    

 Meningsskapande processer som elever och lärare deltar i inom skolans sfär har en stor 

inverkan på individnivå som gruppnivå och således indirekt för det samhälle som eleverna 

sedan växer upp i. Undervisningen har alltså en stor möjlighet att utveckla och förändra 

invanda mönster och fördomar hos elever. Detta är ett exempel på hur den diskursiva 

praktiken kan påverka den sociala praktiken. Lärare har en stor möjlighet att förbättra och 

förändra vårt samhälle. Det blir således betydelsefullt att skapa medvetenhet kring språkets 

makt, oavsett ämne och vilken avgränsad språklig kontext det handlar om. En språklig 

medvetenhet, som går utöver det rent formella språkbruket, är av allra största vikt. 

Undervisningen behöver öka medvetenheten om hur språket hänger ihop med könsstrukturer 

och andra strukturer i samhället.  Det är således lika viktigt med ett kritiskt förhållningssätt till 

det språkbruk som finns i läroböcker som till det språkbruk vi använder och möts av i 

allmänhet, både i och utanför skolan.  

 Språket har alltid använts för att påverka och förändra den värld vi lever i. Därmed kan vi 

förstå språkets kraftfullhet, hur våra ord inte bara är avgörande för vår kommunikation med 

andra människor utan också i skapandet av vår omgivning och våra liv.  
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Bilaga 1 
Bilderna har tagits bort av upphovsrättsliga skäl.  

Figur 1 Affisch av  Figur 2 Fotografi från unionsupplösningen Sverige-Norge 

Alfons Mucha  

Figur 3 Fotografi på   Figur 4 Uppslag om samerna i Norden 

Emmeline Pankhurst 
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Bilaga 2 
 Bilderna har tagits bort av upphovsrättsliga skäl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Fotografi på piga  Figur 2 Fotografi på män på brädgård 

 

 

Figur 3 Målning av  Figur 4 Uppslag om ståndsriksdagens avskaffande   

lärarinna och skolflickor  
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