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Sammanfattning  

 
Läroböcker har blivit en stor del av undervisning och det är viktigt att läroböckerna är rättvisa.  

          Syftet och frågeställningen med uppsatsen är att få fram hur drottning Kristina framställs i 

läroböcker inom ämnet historia. Jag har använt mig av hermeneutiken eftersom den handlar om 

att granska och tolka olika texter som handlar om drottning Kristina. 

          Det speciella med läroböckerna från 1920- och 1960-talet är att de innehåller 

sammanfattad text om drottning Kristina utan någon djupgående diskussioner. De belyser inte 

Kristina ur ett genusperspektiv utan fokuserar på att hon var manlig, inte ville gifta sig och att 

hon abdikerade för katolicismen. 1980-talets lärobok finns även i en nyare version från 2005 där 

man kan hitta en skillnad mellan de båda böckerna. Under 1980-talet höll författarna samma nivå 

som tidigare nämnda böcker där Kristina blev svartmålad men under 2005 förbättrades 

genusperspektivet. Även om det än idag finns brister ser man tydliga skillnader eftersom 

demokratin och jämställdheten nu finns i de nyare upplagorna. Framför allt kan vi i den sista 

boken, från 2007, se att man lyfter fram andra faktorer än Kristinas dragning till den katolska 

läran.  
 

Nyckelord 
genus, läroböcker, drottning Kristina, historia. 
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1. Inledning 
 
        Vilket brott har kvinnokönet begått för att dömas till den hårda                 

                                  nödvändigheten som består i att vara instängd hela livet antingen som  
                                  fånge eller som slav? Jag kallar nunnorna fångar och de gifta kvinnorna  
                                  slavar.1

Citatet uttrycktes av drottning Kristina som kommer vara den centrala figuren i denna uppsats, 

samt hennes framställning i läroböcker från 1920, 1960, 1980 och 2000-talet.  

 
 

     Tanken fick jag när jag var på en VFU-praktik där jag styrde upp ett moment om tre 

revolutioner. Det var de franska, amerikanska och industriella revolutionerna som jag tog upp då. 

Klassen fick som uppgift att skriva ett fördjupningsarbete om en karaktär som var med på någon 

av dessa revolutioner, de flesta av flickorna i klassen valde kvinnliga aktörer. När jag frågade dem 

om varför de valt en kvinna fick jag oftast svaret att det saknades kvinnor i historieämnet. 

     Jag har valt att skriva om drottning Kristina för att det finns många olika uppfattningar om 

henne. Hon har beskrivits som allt ifrån intelligent, behärskad och seriös till nyckfull, elak och 

lättsinnig. Det har sagts att hon var en skicklig jägarinna, kunde tala flera språk flytande och att 

hon hade en manliga drag. 

         Kung Gustav II Adolf var far till Kristina, han hade fått två andra barn innan Kristina men 

båda avled väldigt kort efter födseln. Hon var det tredje barnet och var mot allas förhoppningar 

en flicka, kungen gav dock order om att hon skulle uppfostras som en pojke. Än idag finns det 

spekulationer kring hennes kön och sexuella läggning. På grund av hennes påstådda manliga 

utseende menade många att hon var lesbisk och när hon var tvungen att gifta sig med en prins 

valde hon istället att abdikera. Det fanns rykten om att hon skulle ha haft en affär med sin 

hovdam Ebba Sparre2, samtidigt som det fanns tal om ett förhållande med greven Magnus 

Cabriel De la Gardie.3 Man bör tänka på att detta bara är rykten då det saknas bevis på hur det 

egentligen låg till med hennes läggning, det finns däremot bevis på att Kristina var en kvinna. 

Vissa trodde på fullaste allvar att drottningen egentligen var en pseudohermafrodit.4 Dessa 

spekulationer gick så långt att hennes kista drogs upp och hennes kvarlevor undersöktes.5

                                                           
1Stahlman, 1998, s.70. 

 

         Drottning Kristina var en kvinna som gick emot dåvarande, även nuvarande, könsroller 

medvetet. Hon har en genusöverskridande karaktär vilket är fascinerande med tanke på att hon 

var drottning och kvinna på 1600-talet, en tid då kvinnor inte hade mycket att säga till om. 

2 Englund, 2006, s. 73, 128.  
3 Englund, 2006, s. 128.  
4 Betyder att hon hade normala yttre genitalier men fel hormonsammansättning. 
5 Essen-Möller, 1937, s. 46-48. 
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         Av dessa olika anledningar väcker det stort intresse hos mig att titta på denna drottning, 

och att ta reda på hur författarna till utvalda läroböcker har valt att gestalta henne utifrån 

dåvarande samhällsformer. Dessutom ska jag se hur läroplanerna har förhållit sig till 

genusperspektivet och bidragit till den föreställning det finns om den svenska drottningen 

Kristina.  

 

Bakgrund 
Kristina blev svensk drottning 1632 när hon efterträdde sin far kung Gustav II Adolf, efter att 

han stupade i slaget vid Lützen. 6  Hon var enbart sex år gammal men hade förmyndarstyrelse 

fram till den dagen hon blev myndig, 1644.7  

           Hon fick lära sig saker som annars enbart männen i samhället fick göra, bland annat 

främmande språk och fäktning.8 Det sägs att drottning Kristina var väldigt manlig av sig med en 

grov stark röst, grova drag och hon vägrade ingå äktenskap.9 Det disktuterades att hon var 

hermafrodit fram tills man öppnat hennes grav i syfte att finna bevis för detta, då man självklart 

fann att hon var en kvinna.10 Enligt hennes självbiografi var hon vid födseln ludden över hela 

kroppen och kom med en segerluva11 vilket bidrog till att hon felaktigt togs för en pojke.12 

          Kristina valde att abdikera från sin tron efter tio år och satte samtidigt stopp för Vasaättens 

epok eftersom hon gav tronen och abdikationsrecessen till sin kusin Karl Gustav.13 Efter hennes 

abdikation valde hon att lämna landet och flytta till Rom, där hon valde att bli katolik den tredje 

november 1655.14

 

 

 
Syfte och frågeställningar 
 

Mitt syfte med denna uppsats är att titta närmare på vilket sätt drottning Kristina framställs i 

läroböcker. Jag kommer att titta på rådande samhällsformer och se hur författarna förhåller sig till 

läroplanen, för att förstå vilka faktorer som vägdes in vid skrivandet av dessa böcker. 

                                                           
6 Englund, 2006, s. 32.  
7 Rodén, 2008, s. s. 33.  
8 Englund, 2006, s. 51. 
9 Borgström, 2002. s.194 
10 Lindkvist & Sjöberg, 2003, s.431 
11 En hinna som omger barnets kropp. Det sägs att de barn som födds med segerluva kommer göra underverk i livet. Alexander den store 
sägs ha fötts med segerluva.  
12 Borgström, 2002, s.214 
13 Englund, 2006, s. 42.  
14 Rodén, 2008, s. s. 165. 
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Genusperspektivet lyfts ofta fram inom forskning, när mina kvinnliga elever då påpekade att det 

saknades kvinnor i historiaämnet ville jag ta reda på om det stämde. 

     Det speciella med drottning Kristina var att hon inte anpassade sig till det dåvarande 

samhällets kvinnosyn och därför tycker jag att det är intressant att se hur författarna av 

läroböckerna har valt att lyfta fram drottningen.  

     Jag har valt att begränsa mig till drottning Kristina eftersom hon har varit en viktig del av 

svensk historia, det som är intresseväckande är hur hon har framställts i läroböcker baserat på 

samhällens syn på henne.  

 

Frågeställningen lyder: 

- Hur har drottning Kristina gestaltats och förändrats i läroböckerna från 1920, 1960, 1980 och 

2000-talet? 

 

Material & avgränsning 

 

För att ha möjlighet att uppnå mitt syfte med denna uppsats valde jag att göra en jämförande 

studie med läroböcker från olika tidsperioder. Jag har läst böcker, antecknat när drottning 

Kristina lyfts fram och hur hennes roll har belysts.  

     De tidsperioder jag har läst om är 1920, 1960, 1980 och 2000-talet. De gemensamma 

orsakerna till att jag valt dessa årtal är för att det är de perioder som har influerats av kvinnornas 

frigörelsekamp.   

Jag tyckte det var relevant att börja på1920-talet eftersom det var det årtiondet där debatter och 

diskussioner kring kvinnornas frirörelse påbörjades och rösträtten kom till.  

     1960-talet är med för att Fredrika Bremer-förbundet skapade en debatt om läroböckernas 

könsdiskriminering och könsdebatten kom igång på riktigt. 

Valet av 1980-talets läroböcker motiveras med jag ville jämföra dåvarande läroplan med 2000-

talets läroplan.  

     2000-talet var relevant uppsatsen då den ligger närmast den aktuella läroplanen och det var  

under slutet av 1990-talet då feminism blomstrade ut som mest och på så sätt påverkat vårt 

nuvarande samhälle.  

1970-talet finns inte med i denna undersökning eftersom både män och kvinnor till stor del 

försvann ur läroböckerna. Orsaken till detta är att intresset för alla människors historia växte 

under 1960–70-talet och av den anledningen blev enskilda individer och händelser inte lika 

intressanta som att få en helhetsbild.  
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Textanalys och hermeneutik 

 

Undersökningsmetoden kommer bestå av textanalys av läroböckerna. Utifrån det har jag tagit 

hjälp av aktuella kursplaner, läroplaner och styrdokument för att kunna se hur dessa ställer sig i 

frågan om genus och jämställdhet.  Jag har av denna anledning valt en metod som kallas för 

hermeneutiken.  

     Hermeneutiken handlar om läran om läsning och tolkning. Det som är väsentligt för 

hermeneutiken är meningen och avsikten.15 Metoden grundar sig på en form av förförståelse för 

texten, bland annat yttranden, texter eller handlingar är föremål för tolkningar. I större drag kan 

det sägas att vid användning av hermeneutiken söker man svaret på frågan om vad som visas och 

vad som är innebörden. En engelsk sociolog, Anthony Giddens, lyfter fram ett begrepp som han 

kallar för dubbelhermenutik.16

 
Hermeneutiken i sina moderna varianter består både av försök att skapa en metodlära för tolkning 
av meningsfulla fenomen och att beskriva de villkor som gör det möjligt att förstå meningar.

 Med det menar han att en forskare måste förhålla sig till en värld 

som redan är fylld med tolkningar och därför måste han eller hon titta på de uppfattningar som 

redan finns och utifrån det försöka skapa en förståelse för texten eller handlingens grund. För 

mig gäller det att ha i beaktning att författarna som skriver läroböckerna redan hade en 

uppfattning eller tolkning om Kristina och att jag då kommer tolka deras tolkningar, utifrån mitt 

eget synsätt och min påverkan från dagens samhälle.  

      Det finns en risk att det blir feltolkningar eller att man inte förstår författarens budskap. Det 

är viktigt att läsaren eftersträvar att förstå texten utifrån författarens ögon och dennes situation. 

Först då kan man nog förstå fenomenet i det sammanhang som det förekommer i. Det är alltså 

viktigt att jag, som granskare av dessa läroböcker, inte enbart förstår författarens egen tolkning av 

texten utan även förstår orsakerna till dennes val av tolkning. För att ha möjlighet att göra det 

måste jag ha kunskap om samhällsprocesserna som fanns under den tiden och utifrån det försöka 

skapa en helhetsbild av det lilla stycket som författaren har valt att skriva om drottning Kristina.  

17

Först och främst måste läsaren alltså ha en inblick i förståelsens innebörd, en annan viktig del är 

den ”hermeneutiska cirkeln” vars funktion är likt en växelspel mellan helheten och delen.

 
 

18

                                                           
15Arvidsson, Rosengren, 2002, s. 323. 

Olika 

ord, satser och delar av en text utgör själva texten och skapar en slags helhetsupplevelse beroende 

på hur vi upplever dessa ord och begrepp. Därför är det viktigt med denna växelspel, denna 

cirkel, eftersom varje ny läsning ökar förståelsen för texten. Denna cirkel visar hur tolkningarna 

16 Giddens, 1996, s. 24. 
17 Gilje & Grimen, 1992, s. 177. 
18Thurén, 2003, s. 60. 
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uppkommer i samband med individernas förförståelse, det vill säga att en tolkning bygger på flera 

andra tolkningar.  

     Eftersom jag kommer använda mig utav texter är det viktigt att jag kan fokusera på ett 

problem och kommer därför använda mig av syftesrelaterad läsning, vilket betyder 

”Syftesrelaterad läsning innebär att ett fenomen eller ett problem sätts i fokus/…/de 

syftesrelaterade läsningarna avser att skapa kunskap om detta fenomen eller problem.”19 

     Det som menas är att man tolkar textens budskap och funderar kring vad författarna menar 

med sin text. Eftersom jag vill förstå hur Kristina framställs är det viktigt att jag intar ett slags 

”overstanding”20 status, som Jonathan Culler lyfter fram i sin bok In defence of overinterpretation.21

 

 

Genusteoretiska utgångspunkter 

Genus 

 

Vi har flera socioidentiteter som påverkar oss vid våra val, dessa delas upp i grupperna etnicitet, 

ålder, social bakgrund, klasstillhörighet och kön. Det biologiska könet är oföränderligt men 

däremot är det sociala könet föränderligt då det handlar om vad som anses som manligt eller 

kvinnligt. Jag kommer fokusera på det sociala könet när jag tittar närmare på drottning Kristina 

eftersom det är den delen som påverkat läroböckernai, i och med dess föränderliga status.  

         Under 1960-talet hamnade kvinnorna i skuggan när man för det mesta skrev och talade om 

manliga gestaltar. När kvinnor fick rösträtt framställdes det som om att de fick rösträtt utan att ha 

krävt, kämpat och arbetat för att få det. Det var under 1970-talet som forskning kring kvinnor 

började komma fram och anledningen till det kan vara att intresset numera var riktat till 

socialhistoria istället för den politiska historien.22 Under 1980-talet uppkom det som numera 

kallas för genushistoria, där forskarna koncentrerade sig på frågor angående könens påverkan i 

samhället.23 

      Själva begreppet genus kommer från latin och betyder art, härkomst och kön.24 Genus 

används i en socialist konstruerad kön.25

                                                           
19 Hjälmeskog, 2000, s. 55. 

 Ordet började användas kontinuerligt i större delar av 

1980 och början av 1990-talet där man förtydligade skillnaderna mellan flickor och pojkars 

20 Att man skapar sig en djupare förståelse för den text och dess budskap.  
21 Culler, 1992, s. 114. 
22 Lindholm, 2008, s. 10.  
23 Lindholm, 2008, s. 11.  
24 Ne, genus, 2000. 
25 Forsberg 1998, Karlson 2003. 
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beteende. Dessa beteenden är inte biologiskt givna utan präglande av det sociala och historiska 

samhället.26

     Själva begreppet genus fördes till Sverige av Yvonne Hirdman, där hon menar att det betonar 

en teoribildning som ska förklara de handlingar som kopplar oss samman till ett kön. 

  

 
Jag vill att man tack vare det begreppet ska kunna se hur människor formas och formar sig till Man 

och Kvinna. Och mer: hur dessa formeringar bildar samhälleliga avlagringar, ingår i kulturens, 

politikens, ekonomins ”väggar” som bärande kolonner.27

 
 

Hirdman påpekar att det främst är de yttre könsrelaterade skiljaktigheterna som skapar genus och 

hon att vi inte föds till kvinnor,  utan man utvecklas till det i samband med samhällets 

uppfattning om vad som anses vara är kvinnligt och manligt.28 

Under 1960-talet skedde stora förändringar där  bland annat nya begrepp uppstod, till exempel 

jämställdhet mellan könen. Jämställdhet användes bland annat av Alva Myrdal på 1930-talet i Gift 

kvinnas förvärvsarbete29

Genuskontrakt 

 

Ett annat begrepp som Hirdman lyfter fram är genuskontraktet, för att betona skillnaderna 

mellan könen.

 men då var inte diskussionerna kring själva ordet, utan snarare om 

kvinnornas jämlikhet eller kvinnornas kamp. 

 

30 Detta kontrakt handlar om de uppföranden som finns i vårt samhälle idag, det 

vill säga hur kvinnor och män ska bete sig.31 Utöver beteenden handlar det dessutom om hur 

kvinnor respektive män ska klä sig, tala och om vilka intressen de ska ha. Hirdman påpekar dock 

att detta är en osynlig överenskommelse som finns i alla olika samhällen men att det finns 

variation beroende på kulturella faktorer.32

                                                           
26 Tallberg Broman 2002. 

 Dett begrepp är relevant för denna uppsats eftersom 

texternas innehåll består av ett osynligt genuskontrakt, författarna till läroböckerna förväntar sig 

att drottning Kristina ska bete sig på ett visst sätt eftersom hon är en kvinna. Hirdman påstår att 

läroböckerna lyfter fram det de själva anser är manligt beteende hos drottning Kristina.  

 

27 Hirdman, 2003, s.11. 
28 Eriksson, Gestrin, 2000, s. 6.  
29 SOU 1938:47. 
30 Andersson, 2006, s. 9.  
31 Lindholm, 2008, s. 11.  
32Hirdman, 1997, s. 400-418. 
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Genus i läroböcker 

 

Staffan Selander skriver i sin bok Lärobokskunskap. 

 
Grundidén med den pedagogiska texten är att den ska återskapa eller reproducera befintlig kunskap,    
inte skapa ny kunskap…Dessutom måste texten struktureras i enlighet med vissa pedagogiska  
krav…ett för alla pedagogiska texter genomgående drag är att de ska förklara            
någonting…En pedagogisk text är producerad för en bestämd, institutionaliserad användning, ett  
utbildningssystem med en egenrumslig, tidslig och social organisering.33

 

Det som är värt att tänka på kring läromedel är att det finns sociala skillnader mellan alla 

författare. Vissa är verksamma lärare och andra professorer eller historiker. Av denna anledning 

kan deras förhållning till själva historien skilja sig markant vilket leder till olikheter i deras skrifter. 

En lärobok behöver inte hålla samma standard som en vetenskaplig avhandling och är dessutom 

begränsad. Den ska innefatta hela historien samtidigt som den ska följa allmänna 

styrdokumenten, läroplanen och kursplanen. 

 

      Det specifika med läroböcker är att de har fått ett speciellt upplägg och ska vara väldigt 

omfattande till en viss begränsning. De flesta av producenterna till dessa läroböcker har samma 

format och innehåll för sina läroböcker, och deras främsta mål är att maximera sina intäckter. Det 

har därför skapats en slags lärobokstradition där konsumenter, säljare och producenter har exakt 

samma uppfattning om hur formatet och innehållet ska se ut i en lärobok.  

 
Att läroboksförfattarna skriver på provisionsbasis för sådana företag innebär att de har ett direkt, 
personligt, ekonomiskt intressen av att böckerna säljer så mycket som möjligt. Detta påverkar 
uppläggningen och utformningen av läroböckerna. Det är rimligt att anta att de som utarbetar 
böckerna låter de kommersiella faktorerna spela en betydande roll i uppläggningen och 

                           utformningen.34

 

Sture Långström granskar i sin avhandling, Författarröst och lärobokstradition,  åtta böcker på 

gymnasienivå i ämnet historia. Syftet med hans avhandling var att undersöka författarna bakom 

dessa läroböcker. Han valde var intervjua författarna om deras jobb, liv, sociala bakgrund, 

fritidssysslor och deras allmänna intressen. Resultatet av hans forskning visade att författarna var 

medelålders eller äldre män, tillhörde medelklassen och bodde i södra Sverige. En del av dessa 

författare var forskare i ämnet historia och resterande var lärare. Långström finner vissa skillnader 

mellan dessa författare.   

 

 
De läroböcker som skrivits av forskare har en annan inriktning med iallmänhet fler nya 

                                                           
33 Selander, 1998,  s.17. 
34Långström, 1997, s. 208. 
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forskningsresultat och en mångsidigare behandling av stoffet.35

Det är dessa, menar Långström som inte säljer lika bra eftersom de inte har förståelse för hur en 

lärobok ska se ut. Istället var det författarna med lärarbakgrund som Långström ansåg var mer 

anpassade till att skriva läroböcker.  

 
 

 
Den skillnaden […] visade sig i regel genom att läroböckerna skrivna av den grupp författare jag 
kallar lärar- eller didaktikgruppen i högre grad var anpassade till envardaglig skoltradition och i 
mindre grad, eller inte alls, forskningsanknutna.36

 

 
 

  
Jämställdhetskrav i styrdokumenten 

 

Under 1840-talet hade kung Karl XIV Johan skrivit under ett dokument med krav på att det ska 

finnas en skola i varje stad, men någon läroplan existerade inte än. Det var först 1962 som den 

första läroplanen gavs ut och innehöll inriktningar om vad undervisningen skulle 

innehålla.Läroplanen förändrades 1969, 1980 och 1994. 

      Det specifika med Lgr62 var att den fokuserade främst på den enskilde eleven, dock använder 

man sig av ordet ”han” istället för ”eleven” eller ”studenten. I denna läroplan hade man tydliga 

inriktningar om vilka ämnen som skulle användas och hur hela undervisningen skulle gå till. 

Läroplanen saknade direkta krav på att skolan ska arbeta för jämställdhet mellan könen. Det som 

betonas istället är jämställdheten mellan människor i allmänheten. Under avsnittet 

Personlighetsutveckling står det att ”Han skall verka i grupper och samhällen med skiftande 

sociala, etiska, rättsliga och politiska värderingar.”37 

Läroplanen för gymnasiet, Lgy 64 kom till efter och denna skulle senare ersättas av Lgy 70.38 Lgy 

70 blev den första läroplanen som gymnasiet hade gemensamt med yrkesskolan. På det här sättet 

kom namnet gymnasieskolan fram.39

 
Arbetet i gymnasieskolan skall präglas av värderingar som kommer till uttryck i Mål och riktlinjer 
[…] Det skall leda elever till insikt om att könen måste vara jämställda.

 Lgy 70 skiljer sig enormt från Lgy 60, utifrån ett 

genusperspektiv. I avsnittet Mål och riktlinjer betonas förståelsen av jämställdhet bör vara i center.  

40

Det finns även Lgr 80 som handlar om att skolan ska ha en öppnare syn på att alla ska ha samma 

rättigheter. Lgr ställer krav på skolan om ett agerande och man menar att ”Samlivet i det 

 
 

                                                           
35Långström 1997: 218. 
36Långström, 1997, s. 219. 
37Lgy 65:201. 
38Marklund, 1987, s. 51. 
39Jarlén, 1993, s. 5. 
40Lgy 70:29. 
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demokratiska samhället måste utformas av fria och självständiga människor. Skolan skall därför 

verka för jämställdhet mellankvinnor och män”41

          Till skillnad från tidigare läroplaner ska pedagoger inte längre behandla pojkar och flickor 

efter deras kön utan ständigt försöka ge dem en likvärdig utbildning. I denna läroplan skriver man 

inte heller om läraren är en kvinna eller man eller vad eleven har för kön, såsom man kunde ha 

gjort tidigare, utan man betraktar de som individer. 

 

 

Alla skall, oberoende av kön, geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika 
                           tillgång till utbildning i grundskolan.42

 
  

 
Man ser även till att ha krav på att skolan ska agera och möjliggöra att kvinnors och mäns 
rättigheter är lika. 
 
 Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på  
                           vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan och de krav och förväntningar som ställs på  
                          dem bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett  
                           ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den skall ge utrymme för eleverna att pröva  
 och utveckla förmåga och intressen oberoende av könstillhörighet.43

Detta ansvarstagande betonas mycket tydligare i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo94, än läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf94. I 

Lpf94 läggs fokus istället på lärarens egna tolkningar kring kraven.  

 
 

 
Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Eleverna skall  
uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt.44

I FN:s barnkonvention går det att läsa att alla barns utbildning ska bestå av att ”förbereda barnet 

för ett ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle i en anda av förståelse, fred, tolerans, jämlikhet mellan 

könen och vänskap mellan alla folk [...]”

 
 

45 

 

I Lpf 94 finner vi citat som säger att man ska ”Se till att undervisningen till innehåll och 

uppläggning speglar både manliga och kvinnliga perspektiv.”46 

Författarinnan, Karin Kellberg47

                                                           
41Lgr 80:18. 

, påpekar i Genusmaskineriet att det ligger i skolans händer att 

arbeta för jämställdhet och detta bör genomsyra undervisning inom pedagogiska termer, som ska 

inkludera både lärarna och eleverna. För att lärarna ska kunna ta detta ansvar är det av viktig börd 

att dessa pedagoger får kunskaper om genus och jämställdheten, enligt Tallberg Broman i 

42Lgr 80: 14. 
43Utbildningsdepartementet, 1994, s. 10. 
44 Lpf94; Utbildningsdepartementet, 1994, s. 38. 
45FN:s konvention om barnets rättigheter, Artikel 29. 
46Lpf 94, s.12. 
47Kellberg, 2004.  
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Pedagogiskt arbete och kön – med historiska och nutida exempel.48

Tidigare forskning  

 Vad Tallberg menar är att 

undervisningen som planeras ska ha i åtanken att tillfredställa båda könens intresse.  

 

 

Tryckfriheten har inte alltid varit en självklarhet i Sverige, utan kom till år 1766. Under de 

inledande åren fanns ingen påtaglig kontroll över vad som fick skrivas. Följdaktligen uppkom en 

kommission som hade till uppgift att kontrollera det som trycktes i Sverige,  däribland 

grundandes statens läromedelsnämnd, idag kallad för Skolverket.49

      Sture Långström skrev en avhandling år 1977, Författarröst och lärobokstradition, där han nämner 

läroböckernas författare och hur dessa återspeglar sin syn på samhället. Långström menar att 

läroboken är ett hjälpmedel som använts flitigt av pedagoger och kommer fortsätta inneha en 

dominerande ställning. Han hävdar att eftersom läroboken är en viktig del av undervisningen och 

bör den således ge en objektiv bild av verkligheten. Det är viktigt att man lär eleverna att ständigt 

vara kritistiska till texterna som finns.

 Skolverkets främsta uppgift 

var att granska läroböcker och se till att de svenska skolorna följde kursplanen och läroplanen.  

50

      Steffan Selander tar upp förändringar i skolans läroböcker i tid. I sin bok, Pedagogisk textanalys 

med exempel från läroböcker i historia 1841-198, året 1988. Han skriver om hur läroböckerna skiljer sig 

från andra texttyper trots att de behandlar ett och samma ämne. Selander, såväl som Långström, 

frågar sig själva hur tiden och samhället har påverkat böckernas innehåll.  

 

       Herbert Tingsten fördjupar sig i detta genom att hävda att dem tidigare läroböckerna i ämnet 

historia har en stark prägel av patriotism och nationalism, i sin bok Gud och fosterlandet. Till detta 

har även en stark kristen prägel påverkat texterna i läroböckerna. Tingsten menar att man i de 

senare  historieböckerna övergår från patriotiska och nationalistiska texter till demokratiska ideal. 

Han menar att dessa förändringar går hand i hand med samhällets förändringar.  

     I studien Historieböckerna i det nya gymnasiet tar Hadenius och Olsson upp relationerna mellan 

läroplanen och läroböckerna. De menar att läroplanen och läroböckerna inte alltid följer samma 

riktning. De hävdar att politisk historia tar en alltför stor plats i läroböckerna, vilket läroplanen 

förespråkar, men att värderingar av olika slag uteblir.51

                                                           
48Tallberg Broman, 2002. 

 

     Göran Andolf är mer konkret i sin slutsats där han i sin avhandling, Historien på gymnasiet: 

undervisning och läroböcker 1820-1965,  hävdar att den förändring som har skett mellan de äldre och 

de nyare versionerna har uppkommit på grund av samhällsförändringar. Han menar att 

49Långström, 1997, s. 4.  
50 Långström, 1997, s. 10.  
51Hadenius & Olsson, 1970. 
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läroböckerna påverkas utifrån, det vill säga från högre styrande organ. Andolfs åsikt beträffande 

denna förändring i läroböckerna under 1900-talet är att författarna av dessa läroböcker inte 

åskådliggör sina egna synsätt, således menar han att detta leder till att "läroböckerna blivit allt 

mindre engagerade"52

      I Skolböcker vid skampålen 1973 påpekar Karin Westman att, till skillnad från de äldre 

läroböckerna, så ger dem nya läroböckerna mer utrymme för kvinnorna i deras texter. Westman 

lyfter även fram läroplanen och hävdar att läroplanen agerar för att förhindra könsdiskriminering 

i läroböckernas texter.   

 

      Anne Marie Berggren har en mer snäll inriktning i sin Kvinnoperspektiv på läromedel i historia, 

religionskunskap och konst-och musikhistoria samt i social- och familjekunskap 1992, där hon forskar i hur 

kvinnor framställs i läroböckerna på 1980 till 1990-talet. I sin forskning använder hon både 

kvantitativ och kvalitativ undersökning av kvinnornas utrymme i läroböckerna. 

      I den kvantitativa undersökningen visar Berggren siffror på att andelen bilder och texter om 

kvinnor är anmärkningsvärt låga.53

         Marie-Louise Rodén menar att drottning Kristinas liv inte var så hemskt, vilket har påtalats 

av andra författare och forskare. Hon, i sin Drottning Christina som kom ut 2009, lyfter fram andra 

orsaker till drottning Kristinas val att till exempel byta riktning inom kristendomen.  

 Det Berggren skriver i sin studie är att man måste överväga att 

ändra på läroböckerna,eftersom det annars kan leda till förödande konsekvenser för kvinnor i 

dagens samhälle. Det jag finner intresserant med Berggrens studie är att hon skriver och betonar 

att hon inte anser att kvinnor har rätt till halva historieboken då det är män som till stor del har 

agerat inom historien. Trots detta menar hon att det finns två olika sätt att framställa kvinnorna, 

vilket författarna brister i. Berggren benämner dessa två olika beskrivningar som eländebeskrivning 

eller en beskrivning över hur ambitiösa och duktiga kvinnorna har varit.  

          Modernare forskning, däribland Peter Englunds Silvermasken, skildrar kvinnans ställning på 

1600-talet. Silvermasken skiljer sig från övrig forskning genom att lyfta fram ”kvinnan” drottning 

Kristina, det vill säga lyfta fram hennes kvinnliga attribut och hennes liv efter abdikationen.   

         Jag har använt mig av tre examensarbeten med inriktningen läromedelsanalys. En som stod 

min uppsats nära rent faktamässigt var Tobias Lindholms uppsats, Drottning Kristina och 

krigarkungarna. En läromedelsanalys ur ett genus- och historieteoretiskt förändringsperspektiv som skrevs 

2008. I Tobias analys skriver han att han kan se läroböckernas förändring under 1900-talet och 

att det har påverkat själva innehållet i dessa böcker. Lindholm påpekar även att det finns stora 

skillnader mellan de två kungarna han nämner i sin avhandling, Gustav II Adolf och Karl XII  i 

jämförelse med drottningen. I stort sett handlar det om att dessa kungar får betydligt större 

                                                           
52Andolf, 1972, s. 294. 
53 10-15 procent bilder, tre procent text.  
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utrymme i texterna än drottningen, men att Lindholm ser en förändring inom detta område. 

        Enligt Emma Anderssons uppsats En historia för alla? En genusteoretisk studie av läroböcker i 

historia för gymnasieskolan, från 2006,  visar det sig att det saknas genusperspektiv i läroböckerna hon 

har valt att undersöka. Hon hävdar att det syns tydliga skillnader mellan kvinnan och mannen i 

läroböckerna, som passiva och aktiva aktörer. Hennes studie visar också att genusperspektivet är 

en utmaning för pedagogen då denna självmant måste motarbeta läroböckernas enkönade 

historiebeskrivning.   

          Vi kan läsa om kvinnor och deras del i läroböckerna i Kvinnan i historieläromedlen – finns hon? 

Läromedelsanalys ur ett historiskt genusperspektiv: Sverige ca 1870-1939 som skrevs 2000 av Pathric 

Eriksson och Annika Gestrin. Enligt deras studie finns det en förändring inom läroböckerna men 

i fel riktning, det bör därför läggas större vikt på läroböckerna då de är ett viktigt redskap för 

pedagogerna.  

 

Presentation av läroböckerna 

 

1920-talet 

 

Lärobok i Nya tidens historia för gymnasiet är skriven av Erik Falk. Boken publicerades år 1922 och 

är den första upplagan. Boken är på 318 sidor och handlar mestadels om utomnordisk allmän 

historia.  

      Lärobok i Nya tidens historia för gymnasiet: på grundvalen av J.R Pallins lärobok i nya tidens historia. 

Här har författaren Gustaf Jacobson omarbetat J.R Pallins version av tidigare gymnasie boken, 

Nya tidens historia. Boken är på 228 sidor och koncentrerar sig på utomnordiska historian. 

Denna bok är den tolfte upplagan och kom ut år 1929. 

 

1960-talet 

 

Historia för gymnasiet Åk 1 är skriven av författarna Martin Bäcklin, Sten Carlsson, Waldemar 

Lendin och Hugo Valentin. Denna bok omarbetades från en tidigare lärobok, Allmän historia för 

gymnasiet, som kom ut år 1954 men det skrivs ändå att denna upplaga var den första. Boken 

består av 566 sidor och behandlar nordisk historia. 

Författarna för Historia för gymnasiet är Kjell Kumlien, Folke Lindberg och Wilhelm Tham och 

boken är på 427 sidor. Boken har omarbetats av två tidigare läroböcker, Världshistoria som är 

skriven av Lindberg, Tham och Thunell och sedan Sveriges historia för gymnasiet som är skriven av 
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Kumlien. Denna lärobok börjar med forntiden och fortsätter fram till dåvarande nutid.   

 

1980-talet 

 

Börje Bergström, Arne Löwgren och Hans Almgren skrev Alla tiders historia, den tidigare 

versionen som är på 453 sidor. Denna bok publicerades 1983 och sträcker sig från forntid till 

dåvarande samtid, i både Sveriges och övriga världens historia. Vid inledningen lyfter författarna 

upp att denna lärobok sammansluts med kursplan för historia.  

 

2000-talet 

 

På 2000-talet uppkom en ny Alla tiders historia A, skriven av samma författare. Denna bok gavs ut 

2005 och innehåller 372 sidor av svensk och utländsk historia, dock ur ett svenskt perspektiv. 

Återigen behandlar boken alla delar från forntid till nutid. 

En annan bok som vi har idag är Perspektiv på historien A som är skriven av Hans och Örjan 

Nyström. Den gavs ut 2007 och är på 472 sidor. Den börjar med forntiden och fortsätter fram till 

nutid men fokus ligger främst på de två senaste århundraden, man tar upp såväl svensk som 

utländsk historia. Till skillnad från föregående läroböcker så baseras inte denna kurslitteratur på 

någon tidigare upplaga  

 

 

Analys 
I min analys kommer jag att presentera Kristinas utrymme i läroböckerna för att sedan övergå till 

hur hennes intressen framställs i dessa läroböcker och  slutligen tar jag upp hur abdikationen har 

förklarats. Jag kommer diskutera detta utifrån läroböckerna jag använde mig utav. Jag har använt 

mig av böckerna i kronologisk ordning.  

 

Drottning Kristinas utrymme 

 

I läroboken Nya tidens historia för gymnasiet från 1922 skriver inte författaren Erik Falk i något 

större omfång om drottning Kristina. Det nämns att hon var en drottning som inte ville gifta sig 

och abdikerade. Även hennes ovanliga intressen nämns kort och sammanfattat, Hon nämns 

väldigt kortfattat, vilket kan förklaras i samband med samhällets tillstånd för tillfället, då det 
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ansågs att kvinnor inte hade rätt att vara en stor del i männens värld.  

 
Drottning Kristina fick ärva kungakronan vid tidig ålder då hennes far, Gustav Adolf, avled. Hon 
uppfostrades som en kung och son eftersom Sverige behövde en arvprins. Hon var en ovanlig 
kvinna med manliga intressen såsom fäktning, filosofi och hon sällskapade mer än gärna med 
filosofer. Trots riksrådets ständiga påträngningar ville inte drottningen gifta sig. Istället valde hon att 
abdikera, stoppa Vasaätten och ge kungamakten till sin kusin, Karl Gustav. Hon flyttade till Rom 
där hennes passion för katolicismen fick växa.54

 

 
 

Hon får större utrymme, dock enbart ett par rader extra, i  den omarbetade boken från år 1929, 
Nya tidens historia för gymnasiet: på grundvalen av J.R Pallin som har skrivits av Gustaf Jacobson. 
 
                          Förväntningarna på en arvprins av Sverige hade varit väldigt höga men Gustav Adolf fick och    
                          Sverige fick en drottning. Det var inget som förargade kungen utan han tillät att hans dotter fick en  
                          manlig utbildning och uppfostrades till att bli en kung. Hon talade flera språk flytande och kunde    
                          fäktas såväl som jaga. Hon fick ärva tronen redan vid sex årsåldern men under en förmyndare. När  
                          Kristina blev arton år gammal fick hon bli drottning av Sverige. Detta var inget som eftertraktades  
                          av drottningen och kort därpå valde hon att avsäga sig tronen och tillge den till sin kusin Karl  
                          Gustav. Hon begav sig till Rom där hon konverterade till katolicismen.55

 
 

Det intressanta med dessa två texter är att båda läroböckerna använder ordet manlig i samband 

med drottning Kristina. Hon fick en utbildning som var till för män men de kunde, istället för att 

kalla henne manlig, valt ett ord som visat att de syftade på att de talade om de traditionella 

kvinnoidealen. 

          Orsaken till att hon nämns lite mer än tidigare i den omarbetade boken kan vara att efter 

rösträttsvalet började det dyka upp allt fler kvinnor i riksdagen, cirka fem stycken. Vid början av 

1920-talet var det nytt att kvinnor kunde befinna sig på arbetsmarknaden, vilket syns ganska 

tydligt i Jacobsons och Falks läroböcker.   

         1960-talet var en bra tid för kvinnorörelser eftersom det var då kvinnorna fick allt mer plats 

i samhället.  

 
När drottningen Kristina föddes var det många som blev besvikna men det visade sig att hon var en 
ovanlig kvinna som uppfostrades till kung. Hon kunde tala flera språk flytande och filosoferade mer 
än gärna med lärda män. Kristina blev drottning redan vid sex årsåldern men under förmyndarskap. 
När hon blev myndig fick hon tillträda den svenska kungatron. Kort därefter abdikerade hon och 
flyttade till Rom där hon konverterade till katolicismen. Hon gav tronen till sin kusin Karl Gustav 
och fortsatte sitt eget liv som katolik i Rom.56

 

I Historia för gymnasiet skriver de kort om Kristina.  

 

 
Drottning Kristina uppfostrades som en man med en utbildning och intelligens som få. Hon kunde  

tala flera språk och älskade det kulturella. Hon älskade att vara i sällskap med lärda män och  

                                                           
54 Falk, 1922, s. 56.  
55Jacobson, 1929, s. 87.  
56 Bäcklin, Carlsson, Lendin & Valentin, 1962, s. 124. 
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filosofera om livet, samhället och politik. Drottning Kristina vägrade att gifta sig, trots  

påträngningar från riksrådet. År 1654 bestämde hon sig för att abdikera som drottning och  

överlämna tronen till sin kusin Karl Gustav. Strax därpå reste hon till Rom där hon konverterade  

till katolicismen. Detta ansågs som ett stort svek mot Sverige och hennes far, Gustav Adolf, som  

var en stark försvarare för protestanterna.57

 

Båda böckerna från 1960-talet lägger inte ner mer energi på att skriva om drottning Kristina än de 

från 1920-talet. Det relevanta är att hon var annorlunda, att hon abdikerade och att hon 

konverterade till katolska läran.  

         Drottning Kristinas utrymme blir mindre, trots att alla läroböcker skriver om henne.  De 

från 1920, 1960 och 1980-talet nämner Kristina men mestadels på grund av hennes 

sammankoppling till kungamakten i Sverige.  

          Trots att 1960-talet präglades av feministiska debatter lyckades det inte ta sig ända fram till 

läroböckerna. Dock påbörjades denna spridning under 1980-talet. Även om det fortfarande är 

stora brister är det en större skillnad mellan 1980-talets böcker och med ovanstående.  

           I 1980-talets böcker finns det fortfarande kvinnor som nämns, kvinnor med hög status 

men i dessa läroböcker har antalet kvinnors utrymme minskat, jämfört med 1920-talets. 

Drottning Kristina var en kvinna som fick stort utrymme men hon fick dela utrymme med bland 

annat Indira Ghandi: 

 

 
Sverige behövde en arvprins men istället fick de en flicka, Kristina. Istället för att uppfostras till  
en dam fick hon en manlig utbildning där hon fick lära sig tala språk som franska och latin. Hon  
kom till tronen redan vid sex årsåldern men under förmyndarskap. När hon blev arton år fick hon  
träda fram som Sveriges drottning. Drottning Kristina var väldigt intelligent och suktade efter  
kunskap. Hon hade ständigt fester där hon bjöd in författare, filosofer och lärda män för att  
samtala med dem om livet, kultur och politik. Kristina valde att inte gifta sig, trots riksrådet  
rådgivning om att hon borde göra det. Istället valde hon att abdikera och flytta till Rom, där hon  
konverterade till katolicismen.58

 
 

 

Här väljer författarna till läroböckerna att lyfta fram Kristina betydligt mer än bland annat Falk 

och Jacobson men det innefattar ändå samma innehåll, att hon uppfostrades som en man, att hon 

var intelligent och att hon abdikerade.  

Böckerna Alla tiders Historia A (2005) och Perspektiv på historia A (2007) skrivna runt 2000-talet har 

lämnat fler utrymmessidor med Kristina än de tidigare läroböckerna.  

 
Drottning Kristina anses vara en ytterst egendomlig kvinna eftersom hon fick en manlig  
utbildning och hade sällsynta intressen för en kvinna. Hon var väldigt intelligens och kunde tala  
flera språk flytande och såg till att ständigt ha kontakt med lärda män runtom i världen. Kristina  

                                                           
57 Kumlien, Lindberg & Tham, 1963, s. 137.  
58 Bergström, Löwgren & Almgren, 1983, s. 179.  
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valde att inte gifta sig trots att det var vanligt att kvinnor i hennes ålder och status väntade med att  
få arvinge. Hennes ovilja till giftermål kan ha sin grund i hennes abdikation 1654 och hennes sin  
kusin Karl Gustav tog över tronen. Snabbt efter lämnade hon sedan Sverige för att konvertera till 
katolicismen och flyttade till Rom. Detta var ett svek enligt Sverige eftersom hon var dotter till  
Gustav Adolf, som hade dött för protestantismen. Historikerna diskuterar fortfarande varför  
Kristina handlade som hon gjorde. Medan vissa lägger huvudvikten vid hennes religiösa  
omvändelse anser andra att honframför allt längtade till den friare mera stimulerande kulturmiljön  
i de katolska länderna. Hon var trött på råheten och obildningen i det kalla Norden.59

 

 
 

Även i Perspektiv i Historia har de ett utförligt arbete om drottning Kristina. 

 
Drottning Kristina hör till 1600-talets mest gåtfulla personligheter. Redan hennes födelse gjorde ett 
tvetydigt intryck: man trodde först att den lilla ludna varelsen var en pojke och sköt salut med 42 
skott, så som seden var när en prins såg dagens lus. När fadern Gustav Adolf förstod misstaget sade 
han med ett leende: >>Hon blir slug med tiden, ty hon har bedragit oss alla.<<. Som troföljare fick 
Kristina en gedigen utbildning, vilket var ovanligt för kvinnor vid den tiden. Redan som barn 
utmärkte hon sig genom sin intelligens, vetgirighet och självständighet. När hon kom upp i tonåren 
tog hon bestämt avstånd från den traditionella kvinnorollen. Utländska ambassadörer i Stockholm 
rapporterade hem att hon gick klädd i en enkel mansjacka med kjol av grovt tyg och skor med låga 
klackar. Hon ägnade sig gärna åt jakt och kunna sitta till häst i tio timmar utan att bli trött. Vid arton 
års åldern (1644) blev Kristina regerande drottning. Hon tog aktiv del i landets styrelse men ägnade 
sig också åt att förändra hovlivet i enlighet med sin egen smak. Konst, teater och filosofi tillhörde 
hennes stora intresse och svenska fältherrar som förde krig på kontinenten fick till uppdrag att röva 
med sig böcker i vetenskapliga och litterära ämnen till drottningens bibliotek. Lärda män från hela 
Europa inbjöds till hovet. På detta sätt kom drottningen också i kontakt med den katolska läran. 
Trots enträgna påstötningar från riksdagen vägrade Kristina att gifta sig. År 1654 avgick hon som 
drottning till förmån för sin kusin Karl Gustav. I största hemlighet lämnade hon sedan Sverige, 
övergick till katolicismen och reste till Rom. Eftersom hon var dotter till Gustav Adolf, 
protestantismens store försvare, var detta en glänsande triumf för påvekyrkan.60

 
 

Dessa läroböcker har stora långa texter om drottning Kristina. Trots att det saknas mer en 

detaljerad berättelse kring hennes abdikation har författarna ändå lagt ner mycket tid på att 

framhäva henne som kvinna. 

         Det finns inte heller några direkta riktlinjer i läroplanerna om kvinnans plats i historien och 

detta kan bero på att kvinnorörelser fortfarande var nytt under 1960-talet och inte riktigt hade 

etablerat sig i samhället. Skillnaden mellan böckerna från 1960-talets och 1920-talets är att 1960-

talets läroböcker handlar om en kortare tidsperiod vilket innebar att fler kvinnor exkluderas bort 

på grund av begränsat utrymme. Detta gäller självklart även män, men eftersom de redan 

innefattar stora delar av läroboken syns det inte lika tydligt som kvinnornas begränsade utrymme. 

Med den anledningen kan det förklaras att drottning Kristinas utrymme behövdes kortas ner. Om 

det var för att hon var kvinna eller inte kan man inte riktigt veta men såsom samhället såg ut 

under 1960-talet är det möjligt att hennes kön gjorde att hon fick mindre utrymme än sina 

manliga gestaltar. 1960-talet blomstrade av feminismrörelser men som jag nämnde tidigare fick 

det inte fäste i Sverige 

                                                           
59Bergström, Löwgren & Almgren. 2005, s. 130.  
60Nyström, 2007, s. 173. 
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          Även i 1980-talets bok, Alla tiders historia,  har man endast en kort en text om drottning 

Kristina men saknar utförligare konkreta fakta om henne. Under 1980-talet hamnade feminismen 

i skymundan, vilket kan vara orsaken till att läroböckerna fortfarande höll samma standard som 

de gjordes tjugo år tidigare. Det fick dröja fram till 2000-talet innan vi kunde få se spår av 

jämställdheten i läroböckerna, framför allt i den senaste upplagan av Perspektiv av historien som 

skriver mer utförligt om drottningen.  

 

Drottning Kristinas intressen 

 

Oavsett om utrymmet har varierats från 1920-talet fram till idag så har inte själva synen på 

drottning Kristina förändrats avsevärt. Det är fortfarande en ovanlig drottning som vågade gå 

emot kvinnoidealen vid dåvarande samhällsformer. Böckerna Nya tidens historia för gymnasiet och 

Nya tidens historia för gymnasiet: på grundvalen av J.R Pallin skriver om Kristina med ord och begrepp 

som ovanlig, med manliga intressen, uppfostrades som kung och som en son. 

 
Hon var en ovanlig kvinna med manliga intressen såsom fäktning, filosofi och hon sällskapade mer  
än gärna med filosofer.61

 
 

Här skriver man ordet ovanlig kvinna i samband med hennes intressen. Hennes intressen anses 

vara manliga och av den anledningen anses hon vara ovanlig jämfört med andra kvinnor. Även 

om Falk kanske inte menar att hon är olik övriga kvinnor idag så glömmer han att benämna att 

det gäller dåtidens åsikter. Här känns det som om hon är en ovanlig kvinna, än idag, enbart för 

hennes manliga intressen.  

 
Hon fick en manlig utbildning och uppfostrades till att bli en kung. Hon fick ärva tronen redan  
vid sex årsåldern men under en förmyndare.62

Jacobson utesluter ordet ovanlig men skriver istället ”en manlig utbildning.” Leif Åslund skriver i 

sin studie, Att fostra en kung, att dessa intressen och utbildning som drottning Kristina fick gällde 

enbart manligheten. Under Kristinas följde man bara en modell för uppfostran av arvtagare, den 

modellen var anpassad för en man, en kung. Prinsessor och drottningar skulle inte lära sig fäktas 

eller utbilda sig, ett bra exempel på detta är Kristinas mamma, Maria Eleonora. Den kvinnan 

kunde enbart brodera, måla och hade en speciell talang för något visst musikinstrument. 

 
 

I Historia för gymnasiet åk 1 skriver Bäcklin, Carlsson, Waldemar och Valentin att Kristina var 

intelligent men att hon fick en kunglig uppfostran: 

                                                           
61 Falk, 1922, s. 56.  
62 Jacobson, 1929, s. 87.  
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När drottningen Kristina föddes var det många som blev besvikna men det visade sig att hon  
var en ovanlig kvinna som uppfostrades till kung. Hon kunde tala flera språk flytande och  
filosoferade mer än gärna med lärda män.63

I Historia för gymnasiet av Kumlien, Lindberg och Tham talar man om hennes intelligens och 

förkärlek för kulturer:  

 
                           Drottning Kristina uppfostrades som en man med en utbildning och intelligens som få. Hon kunde  

 
 

tala flera språk och älskade det kulturella. Hon älskade att vara i sällskap med lärda män och  

filosofera om livet, samhället och politik.64 

 

De påpekar inte direkt att det är okvinnligt att vara intellektuell men tillägger att hon fick en 

kunglig uppfostran i samband med ord såsom ”ovanlig kvinna som uppfostrades som en kung.”65

         I Alla tiders historia, som är skriven på 1980-talet, används ordet ”ovanlig” återigen i 

samband med manliga intressen. Det finns två citat som utmärker Kristinas intressen:   

 

Här lyfter författarna även fram att många blev besvikna över att det var en flicka och inte en 

pojke som föddes och att de blev överraskade över att hon var en ovanlig kvinna. Det låter 

väldigt positivt, det vill säga att hon inte var det typiska flickebarnet och att hon skiljde sig från 

övriga kvinnor för att hon kunde tala främmande språk och älskade att omges av lärda män.  

 
Istället för att uppfostras till en dam fick hon en manlig utbildning där hon fick lära sig tala  
språk som franska och latin.66

Här ser vi alltså ord som att hon har uppfostrats till en dam, fått en manlig utbildning och har lärt 
sig tala språk:  

 
 

 
 
Drottning Kristina var väldigt intelligent och suktade efter kunskap. Hon hade ständigt fester  
där hon bjöd in författare, filosofer och lärda män för att samtala med dem om livet, kultur  
och politik.67

 
 

Efter ett antal meningar lyfter författarna återigen upp att hon var intelligent och att hon umgicks 

med lärda män. De använder begreppet; istället för att uppfostras som en dam i samband med en 

utbildning, vilket ger intryck av att kvinnor inte ska ha en utbildning. Under 1980-talet hade 

kvinnor fått allt mer utrymme i samhället men trots detta valde författarna att undvika att nämna 

ämnet kring dem traditionella kvinnornas ideal. Vi vet självklart inte om det är ett medvetet val 

eller inte men ståndpunkten ligger i att män var dem som hade rätt till utbildning och var lärda. 

                                                           
63 Bäcklin, Carlsson, Waldemar och Valentin, 1962, s. 124.  
64 Kumlien, Lindberg & Tham, 1963, s. 137. 
65 Bäckling, Carlsson, Waldermar & Valentin, 1962, s. 124. 
66 Bergström, Löwgren & Almgren, 1983, s. 179.  
67 Bergström, Löwgren & Almgren, 1983, s. 179.  
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Därför var det ovanligt att en kvinna kunde vara intelligent och därför motiveras det med att hon 

fick en manlig utbildning.  

       De sista böckerna från 2000-talet, Alla tiders historia och Perspektiv på historia beskriver Kristina 

som en kvinna som vägrade att gifta sig. Även om de könsdiskriminerande ordvalen har minskat 

präglas dessa böcker av att drottning Kristina var en ovanlig dam, eftersom hon betedde sig som 

en man. 

 
Drottning Kristina anses vara en ytterst egendomlig kvinna eftersom hon fick en manlig utbildning 
och hade sällsynta intressen för en kvinna. Hon var väldigt intelligens och kunde tala flera språk 
flytande och såg till att ständigt ha kontakt med lärda män runtom i världen.68

 
 

Här ser vi återigen ordval som egendomlig, manlig utbildning och sällsynta intressent för en 

kvinna. Texten fortsätter att lyfta fram hennes intressen.  

 
Som troföljare fick Kristina en gedigen utbildning, vilket var ovanligt för kvinnor vid den tiden.  
Redan som barn utmärkte hon sig genom sin intelligens, vetgirighet och självständighet. När hon  
kom upp i tonåren tog hon bestämt avstånd från den traditionella kvinnorollen. Utländska  
ambassadörer i Stockholm rapporterade hem att hon gick klädd i en enkel mansjacka med kjol av  
grovt tyg och skor med låga klackar. Hon ägnade sig gärna åt jakt och kunna sitta till häst i tio  
timmar utan att bli trött.69

Här ser vi ett ordval som saknas i övriga läroböcker, nämligen; från den traditionella 

kvinnorollen. Man skriver först att hon utmärkte sig genom att vara smart, vilja veta mer och 

någon som står på sina egna ben och sedan att hon tog avstånd från det kvinnoideal som fanns. 

Det kan tolkas som att författaren försöker påpeka att kvinnor inte är smarta, kunskapstörstande 

eller självständiga. På 2000-talets upplagor av dessa läroböcker visar de ett mycket mer 

engagemang att belysa drottning Kristinas intressen på ett mer neutralt sätt. Även om det inte kan 

klassas som att bedriva en genusställning är det något mer än vad de övriga läroböckerna från 

1920, 1960 och 1980-talet gjorde.  

       De tidigare böckerna skrev väldigt likartat kring Kristinas intressen, det vill säga att hon var 

ovanlig och hade manliga intressen. De berörde inte faktorer som kunde tyda på att det gällde 

dåvarande samhälle. Jag betvivlar inte att de flesta elever förstår att dagens samhälle inte ser ut på 

det gamla viset och att de vet att kvinnans ställning inte var lika stark som idag. Eleverna fick läsa 

om att kvinnor skulle uppfostras till damer, att det var konstigt och underligt att Kristina ville 

fäktas eller diskutera filosofi. Detta ledde till en försämrad bild om hur fördelning mellan män 

och kvinnor ska se ut. Skolans uppgift är att skapa goda medborgare och för att göra detta 

möjligt måste läroböckerna anpassats till samhällets syn på vad som anses vara rätt och vad som 

 
 

                                                           
68 Bergström, Löwgren & Almgren, 2005, s. 130.  
69 Nyström, 2007, s. 122. 
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anses vara fel.  

 

Abdikationen 

 

Enligt forskning var Kristina väldigt manlig till utseendet och hennes manliga intressen ökade 

spekulationerna kring vad som låg bakom denna ovanliga kvinna. Utöver detta valde hon att 

abdikera, något som ansågs vara ett svek mot Sverige. Inte för att hon valde att stiga ner från 

tronen utan orsaken till hennes abdikation. Hon valde att flytta till Rom och bli katolik, vilket var 

ett svek mot Sverige som var protestantisk. I läroböckerna framställs hennes abdikation, men det 

är också allt som framställs om detta. Endast i dem senaste böckerna från 2000-talet skriver man 

varför hon abdikerade och om hennes passion för katolicismen. 

 

I Nya tidens historia för gymnasiet står det kort om drottningens abdikation. 

 
Trots riksrådets ständiga påträngningar ville inte drottningen gifta sig. Istället valde hon att  

abdikera, stoppa Vasaätten och ge kungamakten till sin kusin, Karl Gustav. Hon flyttade till Rom  

där hennes passion för katolicismen fick växa.70

Även i Nya tidens historia för gymnasiet: på grundvalen av J.R Pallin står det kort och konkret om just 

abdikationen.  

 

 

 
 
När Kristina blev arton år gammal fick hon bli drottning av Sverige. Detta var inget som  
eftertraktades av drottningen och kort därpå valde hon att avsäga sig tronen och tillge den till sin  
kusin Karl Gustav. Hon begav sig till Rom där hon konverterade till katolicismen.71

 
 

Det beskrivs som ett svek mot Sverige att hon valde att abdikera och bli katolsk. Det finns två 

perspektiv som läroböckerna kan ta upp, Sveriges perspektiv och Kristinas perspektiv. Istället 

väljer  läroböckerna att ge en felaktig bild av Kristina och enligt läroplanen ska skolan förmedla 

värderingar, vilket i det här fallet brister.  

 

Såhär väljer författarna till Historia för gymnasiet. Åk 1 att skriva om drottningens abdikation. 

 
När hon blev myndig fick hon tillträda den svenska kungatron. Kort därefter abdikerade hon och 
flyttade till Rom och konverterade över till katolicismen. Hon gav tronen till sin kusin Karl Gustav 
och fortsatte sitt eget liv som katolik i Rom.72

                                                           
70 Falk, 1922, s. 56.  

 

71Jacobson, 1929, s. 87.  
72 Bäcklin, Carlsson, Lendin & Valentin, 1962, s. 124. 
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Även Kumlien, Lindberg & Tham skrev kort sammanfattning i Historia för gymnasiet.  

 
År 1654 bestämde hon sig för att abdikera som drottning och överlämna tronen till sin kusin Karl 
Gustav. Strax därpå reste hon till Rom där hon konverterade till katolicismen. Detta ansågs som ett 
stort svek mot Sverige och hennes far, Gustav Adolf, som var en stark försvarare för 
protestanterna.73

 
 

Båda läroböckerna lyfter fram hennes abdikation men inget mer. De båda har lyft fram 

katolicismen som en viktig faktor. Katolicismen dyker upp i samband med hennes abdikation, 

vilket antyder i att det var enda anledningen till abdikationen. Detta var egentligen inte fallet 

eftersom man än idag inte vet riktigt varför Kristina valde att stiga ner från tronen. Att 

läroböckerna väljer att gestalta henne som en bedragare mot Sverige och protestantismen ger 

dagens elever en förvrängd syn på Kristina.  

          Bergström, Löwgren och Almgren skiljer sig inte heller från ovanstående läroböcker i deras 

äldre upplaga från 1983, Alla tiders historia. Här är det nästan identiska ord där man 

sammankopplar hennes ovilja att gifta sig med abdikationen och med katolicismen. De får oss 

läsare att tro att detta var enda anledningen.  

 
Kristina valde att inte gifta sig, trots riksrådet rådgivning om att hon borde göra det. Istället valde 
hon att abdikera och flytta till Rom, där hon konverterade till katolicismen.74

 
 

I Perspektiv i Historia som är skriven under 2007-talet förklarar man drottning Kristinas dragning 

till katolska tron, och att detta var det viktigaste motivet till abdikationen. Skillnaden är att man 

lyfter fram ännu en orsak till hennes abdikation, att Sverige var obildat.  

 
På detta sätt kom drottningen också i kontakt med den katolska läran. Trots enträgna påstötningar 
från riksdagen vägrade Kristina att gifta sig. År 1654 avgick hon som drottning till förmån för sin 
kusin Karl Gustav. I största hemlighet lämnade hon sedan Sverige, övergick till katolicismen och 
reste till Rom. Eftersom hon var dotter till Gustav Adolf, protestantismens store försvare, var detta 
en glänsande triumf för påvekyrkan.75

 
 

Utöver det påpekas det att Kristina ansåg Sverige som obildat, vilket kan uppfattas som en 

förolämpning mot landet. 

 
Hennes ovilja till giftermål kan ha sin grund i hennes abdikation 1654 och hennes sin kusin Karl 
Gustav tog över tronen. Snabbt efter lämnade hon sedan Sverige för att konvertera till katolicismen 
och flyttade till Rom. Detta var ett svek enligt Sverige eftersom hon var dotter till Gustav Adolf, 
som hade dött för protestantismen.76

                                                           
73 Kumlien, Lindberg & Tham, 1963, s. 137.  

 
 

74 Bergström, Löwgren & Almgren, 1983, s. 179. 
75Nyström, 2007, s. 122.  
76Bergström, Löwgren & Almgren, 2005, s. 130.  
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Detta citat är inte olikt de andra utan även här fokuserar man främst på att hon svek Sverige i och 

med att hon konverterade till den katolska läran. Om syftet var att svartmåla Kristina i 

läroböckerna så har man lyckats väldigt bra, eftersom man ger en felaktig bild av henne som 

förrädare, svikare och annorlunda.  

          I nästan alla dessa läroböcker lyfter de fram abdikationen men i Perspektiv på historia  lyfter 

man endast fram katolicismen som en faktor. Det är bara Nyström som framhäver att hon ansåg 

att Sverige var obildat och anger att hon försökte införa kulturlivet i det svenska hovet.  

           I Historia för gymnasiet och Alla tiders historia från 1980-talet står det endast att hon svek 

Sverige i samband med konverteringen, vilket ger en negativ syn på drottningen. Trots att 

Nyström var den enda läroboken som lyfte fram en annan orsak än den katolska tron handlade 

det ändå i slutändan om att återge Kristina som en dålig person, att hon angås att Sverige var 

obildat och trots envisa försök lyckades hon aldrig införa kultur i Sverige.  

 

Slutdiskussion 
 

Syftet med uppsatsen var att få en djupare insikt i läroböcker i historia ämnet och se hur 

drottning Kristina framställs ur ett genusperspektiv. Det kan tyckas att läroböcker bör vara 

jämställda oavsett genus, etnicitet eller social status. 

         Det var en förändringsperiod under 1900-talet och då uppkom en del reformer som såg till 

att kvinnan inte behövde vara bunden till hushållet. Innan dess var kvinnorna alltid tvungna att ta 

hand om barnen och hushållet. Reformer såsom bostadsbidrag, tandvård, barnbidrag och 

mödravård bidrog till att deras frihet ökade. Många gifta kvinnor började arbeta under 1950-60-

talet trots att daghemsplatserna ännu inte var till för dem för kvinnor som var gifta.77 Av denna 

samhällsförändring kan man tolka att kvinnorna började ifrågasätta sin ställning i samhället och 

inse att det som tidigare var normalt inte längre är acceptabelt. Kvinnornas ställning blev en aning 

friare genom att de fick kontrollen över sina liv.78

 

 Herbert Tingsten diskuterar detta i Gud och 

Fosterlandet då han menar att läroböcker förändras. Kvinnorna går från att ha varit underordnade 

det patriarkaliska samhället till att ta sina platser, därav präglandet av demokrati i nya 

läroböckerna.  

 

 

          
                                                           
77Hirdman, 2003, s. 56. 
78Hirdman, 2003, s. 74. 
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Drottning Kristinas utrymme 

 

Under 1920-talet fanns det inga direkta styrdokument som kan ha påverkat författarnas sätt att 

skriva. Falk och Jacobson var enbart kontrollerade av högre organisationer på statlig eller 

kommunal nivå, precis som Göran Andolf lyfter fram i Historien på gymnasiet: undervisning och 

läroböcker 1820-1965. Han hävdar att om det inte fanns riktningar innebar detta fria händer för 

dessa organisationer som under 1920-talet saknade total jämställdhetsdebatt eller diskussioner. Av 

den anledningen kan det förklaras varför det brister i 1920-talets läroböcker ur aspekten av 

genusperspektivet. Historiebeskrivningarna bestod mestadels av krig och handel, något som 

männen hade kontroll över menar Tobias Lindholm i sin uppsats, Drottning Kristina och 

krigarkungarna. Detta ser till, fortsätter han, att kvinnorna hamnar allt längre bort och det uppstår 

en tydlig könsindelning i läromedlen.  

          Både författarna, Falk och Jacobson, har valt att begränsa sitt utrymme av Kristina och 

enbart fokusera sig på det som anses vara relevant, att hon var ovanlig och abdikerade. Vidare 

diskussioner saknas och det verkar inte heller vara relevant att lyfta fram orsakerna till hennes val 

av abdikation eller orsaker till hennes avvikande beteende till skillnad från hennes samtida 

kvinnor. I dessa läroböcker hade man bestämt sig för att drottning Kristina var väldigt olik de 

andra kvinnorna med sina manliga drag och att hon en gång i tiden svek Sverige för sin kärlek till 

Rom.  

          Sverige tog upp kampen om jämställdhet runt 1950–60-talet, långt före Europa och USA 

men trots detta fick det inte riktigt fäste i landet, vilket kan förklara varför läroböckerna från 

1960-talet saknar längre texter om drottning Kristina.79

                                                           
79 Andersson, 2006, s. 14.  

 Trots att jämställdheten inte lyckades få 

fäste i Sverige borde det ändå ha varit en större skillnad mellan 1920-talets läroböcker och 1960-

talets främst eftersom det är fyrtio år mellan dessa kursböcker. Under dessa fyrtio år bör det ha 

funnits någon influens av kvinnornas kamp i läroböckerna. Fredrika-Bremer skapade trots allt en 

debatt om just läroböcker och dess brister i jämställdhet. Att det ignoreras är felaktigt men Lgr 62 

talar inte om jämställdhet i den benämningen för att det ska kunna synas i läroböcker. Läroplanen 

talade dock om jämställdhet mellan människor och då borde skillnaden mellan män och kvinnor 

vara en del av skolans uppdrag. Karin Westman påpekar i sin studie Skolböcker vid skampålen att 

läroplanen har förändrats genom tiden, att läroplanen idag skiljer sig från dåvarande som saknade 

jämställdhetsfrågor. Avsaknaden som Westman talar om syns i läroböckerna från 1960-talet och 

drottning Kristina drabbas hårt av detta. Hon är en kvinna, oavsett hennes manliga drag och 

intressen och oavsett om hon blev uppfostrad som en kung. Hon var duktig på de flesta 
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”manliga” sporter och hennes intellektuella nivån var väldigt hög. Läroplanen beskriver inte 

eleven som en individ, utan gör en könsdelning. Här är eleven en ”han” och eftersom drottning 

Kristina är en kvinna får hon inte lika mycket plats eller utrymme i läroböckerna.  

          På samma sätt fungerar även läroboken från 1980-talet, där man faktiskt saknar större 

jämställdhetsperspektiv i texterna. Trots läroplanens strävan att skolan ska börja se på varje 

individ som enskild och med samma rättigheter finns det ändå inte många spår av denna strävan i 

läroböckerna och texterna om drottning Kristina. Läroplanen fortsätter att försöka forma 

eleverna till självständiga, men det känns inte som om det gäller flickorna. Drottning Kristina är 

ett utmärkt exempel för att visa självständighet men Alla tiders historia från 1980-talet har inte valt 

denna vägledning utan fortsätter i samma vev som resterande tidigare läroböcker gör. Denna 

eftersträvelse om jämställdhet i läroböckerna saknas vilket får mig att hålla med Hadenius och 

Olsson när de påpekar att läroböckerna inte alltid följer läroplanerna.  

          Läroplanen utmanar pedagogerna att främja jämställdhet och att eleverna ska diskutera 

detta, olikt bland annat Lgr 69 som handlar mer om att eleverna ska inöva de sociala vanorna 

som finns. Skillnaden är att kvinnofrigörelsen börjar stadga sig i Sverige och kvinnor i allmänhet 

fick mer utrymme, vilket resulterade i att Kristina faktiskt fick dela sitt annars största utrymme 

med andra kvinnor. Kort sagt, det började belysa kvinnor i större utsträckning men de håller 

nästan samma standard som tidigare läroböcker när det gäller själva beskrivningarna av Kristina. 

Även om vi ser små delar av jämställdhet i läroböckerna märks det inte i beskrivningarna. Utan 

drottningen är fortfarande den kvinna som svek Sverige för katolicismen. Det syns att 1980-talet 

läroplan har bidragit att genus fått en allt större roll än i de tidigare läroplanen.  

           Det har skett en förbättring inom 2000-talets böcker där kvinnorna i allmänhet har fått 

mer utrymme i historia böckerna. Förklaringen kan ligga i att samhället och dess innehållande 

roller förändras, vilket tas upp i Gud och fosterlandet av Herbert Tingsten. Orsaken till varför 2000-

talets läroböcker har gett Kristina mer utrymme och beskrivit henne i mycket mer positiv anda 

kan det bero på att dagens samhälle har en annan syn på kvinnor än vad man gjorde på 1920-

talet. Förr var kvinnorna tvungna att ha en koppling till kungamakten för att bli benämnda, men i 

dagens läroböcker får vi träffa kvinnor från alla håll och kanter, oberoende av någon kungamakt. 

 

Drottning Kristinas intressen  

 

Förr i tiden, från 1920 fram till 1980-talet, var det att kvinnor hade en särskild placering i 

samhället, vilket syns tydligt i författarnas sätt att skriva om kvinnorna i läroböckerna. Yvonne 

Hirdman talade även om ett speciellt kontrakt, genuskontraktet, som präglar de nuvarande 
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läroböcker såväl som det påverkade de äldre läroböckerna. Trots att läroböckerna strävar mer för 

demokrati och jämställdhet går det inte att undgå faktum att vi präglas ständigt av det aktuella 

genuskontraktet som råder i samhället. Trots att vi har utvecklats framåt har det inte visat några 

spår av denna utveckling i 1920-1980 talets lärobok. Ord såsom ovanlig dyker upp och beskriver 

att detta anses vara ovanligt enbart för att hon har sina intressen, som då skiljer sig från det 

traditionella kvinnointresset. Böckerna är väldigt måna om att framställa Kristina som en man 

men trots detta behandlas hon inte såsom en annan manlig monark hade blivit omskriven i 

böckerna. Drottning Kristina var manlig, med manligt utseende och en manlig utbildning.80 Hon 

valde det själv, att undvika de kvinnliga dragen till den grad att många skvallrade om henne. Hon 

undvik kvinnligt sällskap och tog till sig manliga gester och handlingar.81 Även då, under 1600-

talets gång, fanns det en tydlig uppdelning mellan vad som ansågs vara manligt och kvinnligt, 

menar Englund. Han tolkar det som att Kristina valde bort sitt eget kön och undvik att blandas 

med dessa eftersom det ansågs vara det svaga könet, med deras bräckliga kroppar och låga 

intelligens. Drottningen såg inte sig själv på det viset, utan hon var stark, självständig, väldigt 

intelligent och hon var trots allt monark. Hennes mor kan ha varit ett bidragande fall till varför 

Kristina kände att hon ville sudda bort ytan på hennes kön. Marie Eleonora var uppfostrad till att 

vara kvinna. Hon fick inte lära sig främmande språk än mindre att lära sig fäktning eller andra 

manliga intressen. Modern till drottningen var besviken på att hon inte var förmyndare till 

Kristina, men hovet ansåg att hon inte var passande. Det hade getts tydliga instruktioner om hur 

Kristina bör uppfostras, som en monark, vilket modern inte kunde uppnå.82

                                                           
80 Rodén, 2008, s. 49; Englund, 2006, s. 123.  

  

         Vilken väg vi än väljer att ta kan vi omöjligtvis ännu idag inte undgå att skillnaderna mellan 

kvinnligt och manligt är en social konstruktion, skapats av oss själva utifrån samhällets ideal. Vi 

människor kan inte låta oss inte påverkas av de könsskillnader som finns och Andolf diskuterar 

detta i Historien på gymnasiet: undervisning och läroböcker 1820-1965. Han påpekar att de förändringar 

som finns i läroböckerna oftast beror på samhällsförändringarna. Det har skett enorma 

förändringar i samhället sedan 1920-talet fram till nu. Jag ser en förändring i hur Falk och 

Jacobson från 1920-talet skrev till skillnad från hur Nyström och Bergström, Löwgren och 

Almgren skriver i 2000-talets böcker. Alla dessa författare lyfter fram en inte alltför positiv bild av 

drottning Kristina med påpekelser om hennes manlighet men den vägande skillnaden är att 

Nyström och Bergström, Löwgren och Almgren påpekar att det handlar om dåtiden och inte 

nuvarande samhälle. Går vi tillbaka till styrdokumenten kan vi se tydliga skillnader mellan dessa 

beroende på vilket årtal det är. De första läroplanen innehöll ordet han som betydde eleven och 

81 Englund, 2006, s. 122.  
82 Rodén, 2008, s. 53-55.  
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saknade i större utsträckning begrepp som jämställdhet medan de senare läroplanen använde sig 

utav ordet elev och lyfte fram de uppgifter skolan hade för att främja jämställdhet. Att läroplanen 

såg ut som det gjorde, med att man hade beskrivningen av elev som han. Genom att se på hur 

läroplanen signalerade ut kan man förstå varför författarna har skrivit på det viset de har skrivit.  

        Dock förblir skolans uppdrag att forma goda medborgare, och för att göra det måste 

undervisningen präglas av samhällets grundläggande principer.  

 
Kvinnors och mäns olikheter är beroende av hur ett givet samhälle definierar kön och 
könsegenskaper. Det motsatser som kallas kvinnligt och manligt är inte desamma över allt i alla tider 
utan varierar med det samhälle och den tidsperiod man undersöker.83

 
 

I första upplagan har de en text som liknar 1920 och 1960-talets text, en gammal negativ bild av 

drottningen medan 2005-talets försöker påpeka att det var dåvarande samhällets ideologier och 

synsätt som lyftes fram. Detta visar att samhället förändras och det påverkar läroböckerna, vilket 

Tingsten lyfter fram i sin studie. De äldre läroböckerna innehåller en stark vision om hur 

samhället bör se ut. Att samhället hade en viss syn på kvinnor kan inte undgås, speciellt inte när 

det gäller läroböcker, ett bra verktyg kan forma sina framtida medborgare. Steffan Selander 

betonar detta i sin studie, Pedagogisk textanalys med exempel från läroböcker i historia 1841-1985. Han, 

precis som Tingsten, hävdar att läroplanen har en markant skillnad beroende årtal och att de 

synliga skillnaderna i läroböckerna utgår från samhälleliga faktorer.  

         Under 1920 fram till 1960-talet hade inte kvinnornas historia eller ställning tagits på allvar 

utan det var först efter 1960-talet som debatter dök upp, enligt Lindholms uppsats. Drottningen 

hade en negativ bild av sig i de tidigare upplagorna och det var den synen man hade på kvinnor. 

Drottning Kristina var annorlunda, både under sin egen tid och fram till 1960-talet. Det svenska 

samhället hade egenskaper klara för en kvinna, att vara passiv och låta mannen vara den aktiva 

delen. Att en monark, kvinna och sedan katolsk skulle komma och förändra detta verkade inte 

finnas i någons tankar då dessa läroböcker skrevs.  

          I dagens läroböcker finns det en strimma av demokrati. Trots att det är en bit kvar för att 

uppnå total jämställdhet i läroböckerna finns det ändå en rätt väg i 2000-talets läroböcker. 

           I senare upplagan av Alla tiders historia och Perspektiv på historia A hade Kristina fått mer 

utförliga texter men det kändes som om de lyfte fram henne för att hon måste ingå i tidsepokerna 

som de gick igenom. När jag jämför en stycke text om Gustav Vasa från Alla tiders historia84

                                                           
83Holmberg, 2003, s. 26-27. 

 med 

drottning Kristina är det väldigt lätt att se att texten om Gustav Vasa är betydligt mycket längre, 

innehåller fler detaljer om hans liv, från barndom till vuxenålder, men även vad han har lyckats 

84 Bergström, Löwgren & Almgren, 2005, s. 130 och 167.  
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åstadkomma med under sin livstid och hur han har påverkat Sverige än idag. Om Kristina står det 

väldigt lite och mestadels fakta som kan anses vara till hennes nackdel än fördel. I Emma 

Anderssons studie En historia för alla? kommer hon fram till att det saknas genusperspektiv i de 

läroböcker hon har undersökt och att kvinnan oftast framställs som den passiva karaktären 

medan mannen har fått anta den aktiva gestalten. I samband med jämförelsen av drottning 

Kristina och Gustav Vasa måste jag hålla med Andersson eftersom det visar tydliga riktningar om 

att Kristina inte var lika aktiv, engagerande, som Gustav Vasa. Om vi tittar objektivt var de på 

samma nivå eftersom båda var monarker, självständiga och utförde mycket för Sverige som 

påverkade eftervärlden men eftersom Gustav Vasa var man fick han alltså den aktiva rollen och 

det syns, tydligt, i läroboken.  

          Intressant är det att författaren till denna lärobok är de som skriver 1980-talets och 2005-

talets Alla tiders historia. Trots detta skiljer det sig rätt så mycket i sättet de väljer att skriva om 

drottning Kristina.  

           Böckerna från 2000-talet visar mer utav en neutral bild av drottningen och belyser att det 

handlade om de traditionella kvinnoidealen hon försökte undvika. Dock har de inte undvikit att 

använda sig utav ord som antyder att hon inte var lik andra kvinnor och att hon uppfostrades 

som en man, i samband med att kommentera hennes intelligens. Skillnaden här, från de andra 

läroböckerna, är att de tillägger att det utgår att hon var intelligent utifrån dåvarande samhällets 

tankar. De beskriver bland annat drottning Kristina som ”ovanlig för kvinnor på den tiden”85 och 

att hon tog ”avstånd från den traditionella kvinnorollen.”86

Drottning Kristinas abdikation  

  

      Oavsett vad läroplanen eller kurslitteraturen skriver så har drottning Kristinas roll inte 

förändrats. Hon finns fortfarande i läroböckerna men mer i de senare upplagorna, precis som 

Annika Gestrin och Pathric Eriksson hävdar sin uppsats Kvinnan i historieläromedlen – finns hon?. De 

diskuterar om förändringarna i litteraturen och det är påtaglig, den finns. Drottning Kristina har 

funnits i alla läroböcker men i olika mängder, men Gestrin och Eriksson menar att förändringar 

sker beroende på vilka styrmedel som påverkar. Jag anser att det är det fallet som har skett med 

Kristina, att hennes gestaltning har påverkat av yttre faktorer. Enda som är likt genom alla 

läroböcker är att framställs som en ytterst ovanlig kvinna.  

           

 

Det finns det en dubbeltydighet angående författarnas val att presenterna orsakerna till hennes 

abdikation. Alla har kopplat det hela till katolicismen, att Kristina valde att konvertera. Alla 

                                                           
85 Bergström, Löwgren & Almgren, 2005, s. 122. 
86 Bergström, Löwgren & Almgren, 2005, s. 122. 
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undersökande läroböcker lyfter fram drottning Kristinas abdikation men sällan är det utförligt 

eller detaljerat. Orsakerna kan vara många men en tolkning kan vara att under 1920–80-talet var 

Sverige protestantisk och av den anledningen hade många svårt att acceptera och respektera 

drottning Kristinas val. De senare böckerna skrevs under 2000-talet där de hade tagit ställning till 

en mer öppen bild av hennes abdikation, bland annat genom att ange andra faktorer än katolska 

läran. Detta kan bero på att Sverige är mer sekulariserat idag än vad det var förr. Utöver att 

kvinnorna har fått mer utrymme i samhället och på arbetsmarknaden har även religionsfriheten 

blivit en vardag.  

         1920-80-talets böcker har lagt lock på abdikationen, de skriver inget mer än att hon valde 

att abdikera för att övergå till den katolska läran och för att hon inte ville gifta sig. Detta stämmer 

inte med verkligheten och ger en skev och felaktig bild till eleverna. Enligt detta läroböcker var 

det ett enkelt beslut, vilket är långt ifrån sanningen. Drottning Kristina begrundade detta val länge 

och noga innan hon tog sitt steg, och valet att abdikera hade nog inte enbart med sin förkärlek till 

en annan tro att göra. Hon mötte den katolska tron tidigt och ville lära sig om detta, vilket bidrog 

till att hennes intresse ökade.87  I läroböckerna från äldre perioder innan 2000-talet saknar vidare 

förklaringar utan det är enbart direkt, enkelt och även saknad av tolkningar. Läroböckerna har 

fastnat i träsket av samhällsrådande former, att kvinnorna inte ska ha mer utrymme än 

nödvändigt. Abdikationen var en stor händelse för Sverige, eftersom drottningen gav inte bara 

upp sin tro, utan även sin krona och successionen. Trots detta har hon inte haft rätten att få mer 

utrymme än anklagelser över att hon har svikit Sverige, enbart för en annan tro. Inte heller finns 

det en förklaring till varför Kristina valde att abdikera, vilket måste också innebära att hon aldrig 

ville att vi ska veta.88

       I fallet om abdikationen visar 2000-talets böcker betydligt mycket mer ställning till 

genusperspektivet än vad tidigare böcker har gjort, vilket jag anser kan väl bero på vårt samhälle. 

Självklart är det inte jämlikt mellan könen, men i många länder, bland annat Sverige, är vi på god 

väg. Vi har, såsom Tingsten påpekar, övergått från att vara nationalistiska och traditionella till att 

ständigt försöka införa demokrati som präglar elevernas undervisning och skolgång. Såsom jag 

har nämnt har 2000-talet haft betydligt mer genusprägling i deras stycken om drottning Kristina. 

Lpo innehåller mestadels om att se till att eleverna respekterar andra oavsett etnicitet, sexuella 

 Drottningen var extremt duktig med pennan, skrev väldigt mycket och så 

ofta hon kunde om sitt liv, sina tankar och funderingar. Förutom momenten kring abdikationen. 

En enkel förklaring finns inte om abdikationen och av den anledningen bör inte läroböcker 

förenkla och dölja sanningen utan visa att det finns fler sidor av hennes val än hennes vilja att bli 

katolik.  

                                                           
87 Rodén, 2008, s. 113.  
88 Roden, 2008, s. 113.  
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läggning eller kön. Lpo 94 uppmanar även lärare att bekämpa gapet mellan kvinnor och män och 

här känns det att de har följt läroplanen men samtidigt har de haft ett litet avstånd från detta. 

Orsaken till varför läroböckerna har valt att skriva på det sättet som det har skrivits kan vara att 

läroplanen medvetet har valt att inte belysa genusperspektivet i den utsträckning som det 

egentligen skulle behövas, eller att samhället hade en skev bild av kön. Hadenius och Olsson, 

författare till studien Historieböckerna i det nya gymnasiet säger att upplägget i läroböcker följer 

läroplanen i visst omfång eftersom det innefattar översiktig historia, om både Sverige och 

internationellt. Vad som dock saknas är värderingar i läroböckerna, menar Hadenius och Olsson. 

Jag tycker att det är synd att det ska behöva saknas något så viktigt som värderingar i våra 

läroböcker då det är viktigt att vi förmedlar eleverna om detta. Kurslitteraturen har valt att enbart 

visa upp en sida av abdikationen, att drottning Kristina svek Sverige och förrådde svenskarna. 

Men det var egentligen inte på det viset egentligen. Kristendomen var splittrat på många olika vis, 

konflikter fanns och som inte enbart var på ordbyte och handelsförbud utan även krig. Det var 

inte ovanligt att människor, från alla möjliga samhällsskikt, bytte trostillhörighet eftersom 

reformationen som pågick under 1600-talet bidrog till att människor började välja fritt, det som 

passade dem.89 Detta borde nämnas i kurslitteraturen eftersom det undertonar Kristinas handling 

som ett svek. Hon gjorde inget olagligt eller ovanligt, för den delen. Det var stort, det kan inte 

förnekas, att den forne kungen, Gustav II Adolf, dotter övergick till den religion han avskydde. 

Men det var nya tider, nya tankar och nya reformationer som författarnas till läroböckerna 

undviker att nämna.  

          Det nämns inte heller att drottning Kristinas intresse för den katolska tron växte av 

intresse från början, och att det var det som fick henne att konvertera. Intresset, känslan av att 

det var den rätta tron för henne. Det tog även lång tid för henne att fullfölja sin önskan och att 

hon var väldigt vaksam till det från början. Det handlade inte om en snabb impuls som 

åtgärdades på direkten utan en handling av tro.90

      Det är väsentligt att läroböckerna vi väljer att använda oss utav har en slags balans vad gäller 

framställningen av kvinnor och män. I det här fallet återges Kristina väldigt negativt, speciellt i 

samband med hennes abdikation och övergång till katolska kyrkan.  

         Signalerna eleverna får då det inte finns några kvinnor som har bidragit till att forma olika 

samhällen eller olika kvinnokamp är inte positiva. Eleverna får bilden av att det är männen som 

har styrt och styr vår värld. Jag tänker inte förneka att i många fall har det varit att männen har 

styrt, något som Anne Marie Berggren även påpekar i sin studie Kvinnoperspektiv på läromedel i 

historia, religionskunskap och konst-och musikhistoria samt i social- och familjekunskap. Trots detta är det 

 

                                                           
89 Rodén, 2008, s. 25. 
90 Englund, 2006, s. 42-46.  



33 
 

felaktigt att skolan ska bidra till en fortsatt snedvriden bild av kvinnor, eller som Berggren 

uttrycker sig med; eländebeskrivning. Det är inte rättvist att det ska finnas ett lågt antal procent av 

kvinnors utrymme i läroböcker, och att denna låga siffra ska behöva vara en sådan beskrivning. 

Jag håller med Berggren när hon skriver att man bör överväga tanken att ändra på läroböcker 

eller kanske se till att fler kvinnliga författare skriver läroböckerna, såsom Sture Långström 

påpekade eftersom läroböcker är ett viktig hjälpmedel som bör behandlas rättvist, jämlikt och 

vara en verklighetsbaserad litteratur för elever att kunna lita på.  
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