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Sammanfattning 

 

I denna studie har fyra stycken gymnasieböcker som används inom historieundervisning studerats 

ur ett genusperspektiv. Syftet med studien är att undersöka hur fyra stycken läroböcker som 

används inom historieundervisningen på gymnasiet gestaltar kvinnor. Syftet är att studera om 

skildringen av kvinnor från 1973 till 2008 har förändrats och i så fall hur? Avsikten är att studera 

om kvinnor har gestaltats som grupp eller som enskilda kvinnor, hur relationen mellan kvinnor 

och arbete har gestaltats samt hur kvinnorörelser presenterats i läroböckerna. 

För att besvara syfte och frågeställningar har en kvalitativ textanalys i form av en idéanalys 

gjorts på materialet. De granskade böckerna är tryckta 1973, 1984, 1995 och 2008. Den studerade 

tidsperioden i böckerna är från 1850-talet fram tills bokens tryckår. 

Resultaten för studien visar på att kvinnor och kvinnorörelser beskrivs i större utsträckning 

och mer ingående i modernare böcker så som boken som är skriven 2008 och jämfört med 

böckerna som är skrivna 1973, 1984 och 1995.  

Till skillnad från tidigare forskningsresultat har min studie visat på att kvinnor ofta omnämns i 

förhållande till mannen. I läroböckerna beskrivs kvinnor i förhållande till mannen ur flera olika 

perspektiv. Specifikt för denna studies resultat är att kvinnorörelser får en betydligt större plats i 

moderna läroböcker jämfört med böcker som är skrivna på 1900-talet. Resultaten visar på en 

tröghet i vad gäller förändring över tid i läroböckerna. Med andra ord det dröjer flera decennier  

innan det sker någon förändring i vad gäller hur kvinnor och kvinnorörelser skildras.  
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Inledning 

Som lärarstudent har jag uppmärksammat att läroboken styr till stor del lärarens 

undervisningssätt och lektionernas innehåll. Vilket stoff läraren väljer att behandla under 

lektionen tycks många gånger grunda sig i vad som står i läroboken. Jag har som lärarstudent 

observerat att kvinnor får betydligt mindre plats i historieböcker än män. Jag har därför valt att 

studera vilken bild av kvinnor samt kvinnorörelser som presenteras i läroböcker som används 

inom ämnet historia på gymnasienivå.  

Alla samhällen präglas av olika politiska debatter och samhällsklimat. Samhällsklimatet 

påverkar individerna som lever i samhället samt skolans styrdokument.  Utifrån denna tanke 

väcktes frågan om olika läroböcker under olika tidsperioder kan ha presenterat olika 

beskrivningar av kvinnor och kvinnorörelser?  Det är viktigt som framtida historielärare att vara 

medveten om vilken typ av kvinnor som faktiskt presenteras i läroböckerna och vilken typ av 

historiska kvinnor som elever möter i läroböckerna.  

Många läromedel i skolan är inte genusmedvetna och bidrar till att skapa traditionella och 

stereotypa könsmönster.1 Om skolans läromedel bidrar till skapa traditionella könsmönster kan 

detta även komma att påverka elevernas syn på genus och kön utanför skolan.    

Därför har jag i denna uppsats studerat hur fyra stycken gymnasieläroböcker som är skrivna 

mellan tidsperioden 1973- 2008 har skildrat kvinnor och kvinnorörelser i text. Resultatet kommer 

att kopplas till Yvonne Hirdmans genuskategorisering samt teori om hur kvinnor skrivs in i 

historien.     

 

                                                 
1 Skolverket:285 (2006), s. 11. 
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 Bakgrund 

Vare sig människor får en historia berättad för sig eller läser om historien själva sätter historien 

spår i individer. Texter om historia påverkar dess mottagare. Historien kommer alltid att föras 

vidare och historien kommer alltid att vara formad av människans inverkan. Historia är och 

kommer alltid att vara en del av människors liv.2 Vare sig människan berättar historien muntligt 

eller skriftligt kommer människan alltid att påverka historiens utformning och innehåll.  

Hjälpmedlen vid undervisning har varierat under årens lopp. Dock har läroboken under en 

lång period haft en stark och betydande ställning vad gäller innehållet i historieundervisningen.  

Flera av styrdokumenten uppmanar till att lära eleverna kritiskt tänkande, förekommer detta 

långtifrån alltid. Detta är ett av skälen till varför elever och lärare inte ifrågasätter lärobokens 

innehåll, utan istället accepterar det som står i läroboken. Eleverna som läser läroböckerna har 

sällan tillräcklig kunskap för att kunna avgöra vad läroboksförfattarna har valt att ta bort och vad 

läroboksförfattarna har valt att tona ner. Det bör även läggas till att lärobokstexter är den 

vanligaste typen av pedagogisk text som eleverna möter.3 Eftersom lärobokstexten är den 

vanligaste typen av pedagogiska texter betyder även det att lärobokstexter används i en stor 

omfattning i skolan jämfört med andra typer av texter. Detta resulterar i att vad som står i 

lärobokstexterna får stor vikt eftersom texten används av många läsare.  

Vilken lärobok eleverna möter i skolan avgörs av den enskilda läraren. Vilka läroböcker läraren 

har att välja mellan beror på skolans ekonomiska resurser.4 Vad som faktiskt står i dessa 

läroböcker avgörs av läroboksförfattarna och dess påverkan från samhälle, politik och 

läroboksförfattarnas bakgrund.  

Det finns flera studier som studerat vad en lärobok inom historieämnet innehåller, det vill säga 

studier som visar på stoffet i läroböcker. En vanligt förekommande problemformulering är hur 

genus framställs i läroböcker.  

Historien förändras ständigt, olika samhällsgrupper betonas i olika hög grad vid olika former 

av historieskrivning. Idag finns det kvinnor som är familjeförsörjare och män som är hemma med 

barnen, det finns kvinnor som är soldater och det finns män som är sjuksköterskor. Kvinnornas 

status i samhället har förändrats under historiens gång och framförallt har kvinnans roll i 

offentligheten kommit att ändras under 1900-talet.  

                                                 
2 Långström (1997), s. 10. 
3 Ibid., s. 10-15. 
4 Ibid., s. 16. 
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Hirdman har studerat hur kvinnor skrivs in i historieböcker, oftast beskrivs en icke existerande 

kvinna. Under 1970-talet skedde en förändring vad gäller historieskrivningen av kvinnor. 1970-

talets historieböcker kom att visa en annan bild av kvinnor, kvinnor som skulle få sin rätta plats i 

historieskrivningen. Under 1970-talet kom både enskilda kvinnor och kvinnor som kollektiv att 

lyftas fram. På grund av att kvinnor tidigare inte hade existerat i historien fanns det till en början 

en tendens att beskriva kvinnor som en grupp.5  

Elever påverkas av det som dem läser i lärobokstexter, där med är det viktigt att studera 

stoffet i läroböckerna.6 I en tid då både vuxna och barn möter historia dagligen i olika former i 

samhället är det intressant att studera vilken bild av historia som presenteras i skolan det vill säga 

i läroböckerna. Med tanke på Hirdmans teori om hur kvinnor kan skrivas in i historieskrivningen 

samt med tanke på hur kvinnan kämpat för sina rättigheter i och med kvinnorörelserna är det 

intressant att studera hur kvinnor har skildrats i läroböcker. Jag ska därför i denna undersökning 

studera hur fyra stycken läroböcker som används inom historieundervisningen på gymnasiet har 

skildrat kvinnor och kvinnorörelser. Avsikten är att studera om kvinnor har presenterats som 

grupp eller som enskilda individer, hur relationen mellan kvinnor och arbete har gestaltats samt 

hur kvinnorörelser har presenterats i läroböckerna.  

 

 

                                                 
5 Hirdman (2004), s. 10-11. 
6 Andolf (1972), s. 1. 
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Litteraturöversikt  

Tidigare forskning 

Läromedel – faktatexter  

Elever från grundskolan, gymnasiet, komvux, universitetsstuderande och högskolestuderande 

samt lärare läser läroböcker. Utifrån detta är det lätt att förstå att läroböcker är den mest lästa och 

spridda litteraturen i Sverige, läroböcker utgör en stor gren inom den svenska lästa litteraturen.7 

Eftersom en stor del av den svenska befolkningen läser läroböcker är det viktigt att studera vad 

som egentligen står i dessa läroböcker och hur saker och ting framställs.  

I Sverige kan lärobokens historia kopplas till två tidsepoker. Den första epoken omfattar 1500-

1600-talet då trycktekniken revolutionerade och undervisningen fick en fastare form, i form av en 

bok. Den andra revolutionerade tiden för läroböckerna var under 1800-1900-talet då läroboken 

kom att bli en massproduktion till den stora folkmassa som skulle undervisas i skolan.8  

Historieböcker som används inom historieundervisning består av faktatexter. Faktatexter i 

historieböcker kan även kallas för förklarande texter. Det vill säga texter som förklarar processer 

och sociala fenomen.9  

 Pedagogiska texter det vill säga läroböcker är framställda för att användas i ett pedagogiskt 

syfte. Lärobokstexter är inte enbart påverkade av vad som står i läroplanen, läroböckerna är 

påverkade av en mängd olika faktorer så som hela samhällets verkningar i olika riktningar.10 

Därför påverkas inte läroböckerna enbart av läroboksförfattarna eller läroplaner utan av hela 

samhällen, detta visar även på att läroboksförfattaren inte haft ett helt fritt val vid valet av stoff i 

läroboken.  

Lärobokstexten strukturerar inte bara undervisningen i många fall, lärobokstexten fungerar 

som ett hjälpmedel att presentera det aktuella skolämnet och bidrar samtidigt till hur 

undervisningen och ämnet ska uppfattas.11  

Läroboken skiljer sig från andra slags texter. Lärobokstexten är kunskapsbärande, den anser 

att lära ut kunskap samt att förklara sambanden mellan olika kunskaper.  Förutom att presentera 

                                                 
7 Långström (1996), s. 289. 
8 Selander (1988), s. 15. 
9 Arnbak (2003), s. 40. 
10 Selander (1988), s. 18. 
11 Ibid., s. 21-22. 
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kunskap påverkar läroböckerna elevernas tänkande, begreppsförståelse och kategorisering.12 

Detta innebär att läroböcker påverkar elevernas sätt att strukturera och se på världen.  

Andolf har i sin avhandling studerat läroböcker för gymnasienivå mellan åren 1820-1965. 

Avhandlingen fokuserar på urvalet i historieböcker. Syftet med undersökning var att visa hur 

stoffet i de olika historieböckerna hade disponerats. Andolf studerade vad stoffet innehöll och 

om stoffet var kronologiskt eller systematiskt presenterat. Studien fokuserar även på hur ämnet 

historia har avgränsats i historieböckerna. Andolf menar på att stoffet i läroboken speglar den 

historiesyn, det rådande samhället har.13 Andolfs studie är en kvantitativ studie där namn och 

årtal har räknats. 

Resultatet av studien blev att texterna i historieböckerna fungerar som samhällets presentation 

av sig själva, där samhället visar upp för utomstående vilka de är och hur dess rötter går långt 

tillbaka i historien. Hur läroböckerna utformades och vilket stoff som användes i läroböckerna 

under 1900-talet berodde på vilken undervisningsmetod som var aktuell och mest använd. Vad 

gäller resultatet för antalet nämnda personer i texterna gör Andolf ingen skillnad mellan män och 

kvinnor. Andolfs studie visar på att böcker skrivna under 1800-talet innehåller fler namn och årtal 

än vad böckerna som är skrivna på 1900-talet gör. Under 1800-talet skilde sig stoffet i 

läroböckerna i historia från varandra. 1900-talets läroböcker inom historia kom att innehålla 

likartat stoff pga. att 1900-talets läroboksförfattare kom allt mer att vara präglade av politiska 

aspekter och samhällspåtryckningar.14  

Andolf skriver utifrån sin undersökning av historieböcker att historieböcker som används 

inom historieundervisningen ska visa på utvecklingslinjer, orsakssammanhang, vilka 

handlingsmöjligheter individer, stater och samhällsgrupper har.15 Eleverna som använder 

läroböckerna har oftast svårt att avgöra om läroboken presenterar en korrekt 

historiebeskrivning.16  

När vissa utvalda delar av historien får mindre utrymme i läroböckerna kan eleverna få 

intrycket av att den delen av historien är mindre viktig. Långström skriver om hur unga kvinnor 

ska kunna identifiera sig med historien när ingen kvinna lyfts fram i historieböcker.17 Detta 

innebär att om kvinnor presenteras i en liten utsträckning i läroböckerna kan eleverna få intrycket 

av att kvinnor är mindre viktiga i historien.   

I sin avhandling skriver Ammert att stoffet och strukturen i läroböcker kan skifta från en tid 

till en annan. Ammert beskriver i sin bok hur det politiska klimatet påverkar historiekulturen och 

                                                 
12 Selander (1988), s. 121-122. 
13 Andolf (1972), s. 135-142. 
14 Ibid., s. 201-205. 
15 Ibid., s. 63. 
16 Långström (1996), s. 288. 
17 Ibid., s. 301. 
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historiesynen som i sin tur påverkar läroplaner och kursplaner. Ammert beskriver det hela som en 

cirkel, även om politiken påverkar historiesynen i samhället påverkar också omvänt 

samhällsdebatten politiken. Läroboken är ett resultat av den rådande politiska debatten och den 

rådande historiekulturen.18  

Genusanalyser av läromedel 

I en undersökning av läromedel från Sveriges offentliga utredningar (SOU) visar resultaten i 

undersökningen att kvinnor får allmänt mindre plats i historieböckerna i förhållande till vad 

männen får. Kvinnor tas enbart upp i enskilda stycken samt beskrivs med sexistiska uttalanden. 

Det finns tidigare forskning som visar på att moderna skolböcker omnämner kvinnor allt färre 

gånger än vad äldre skolböcker gör. Rapporten från SOU noterar att de kvinnor som nämns är 

främst feminister, helgon, regerande drottningar, blivande drottningar, kvinnliga revolutionärer, 

presidentfruar, prinsessor, fruar och kvinnliga politiker. Rapporten visar att totalt i 

gymnasieboken Människan genom tiderna finns det 53 namngivna kvinnor, utav dessa kvinnor är det 

fem stycken som namnges under 1900-talet. I samma lärobok omnämns 222 män under 1900-

talets historia.19 Rapporten visar på att allt färre kvinnor omnämns i modern tid och att allt fler 

män nämns vid namn i förhållande till kvinnor under 1900-talet.  

Rapporten från SOU har även studerat hur många kvinnor och män som illustreras på bild. På 

bilderna illustreras kvinnan som en arbetande kvinna, då hon spinner tyg och arbetar inom 

industrin. I rapporten från SOU visar resultaten hur kvinnor omtalas i samband med hemmet och 

arbete.20 De arbeten som kvinnor beskrivs i samband med är hantverk, åkerbruk eller vid titlar så 

som herrgårdsfru eller drottning.  

2006 utkom skolverket med en rapport där ett urval läroböcker från grundskolan och 

gymnasiet granskades med fokus på följande aspekter: etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, 

religion och annan trosuppfattning samt sexuell läggning. Syftet med rapporten var att se om 

dessa aspekter i läroböckerna stämde överens med läroplanens värdegrund. Eventuella uttryck för 

diskriminering eller andra former av kränkande behandling på grund av de nyss nämnda 

aspekterna har granskats. Böcker som har studerats är böcker från ämnena, biologi, 

naturkunskap, historia, religionskunskap och samhällskunskap både på grundskolans högstadium 

och gymnasieskolans A kurser.21 Skolverkets rapport är en sammanställning av flera 

forskningsprojekt.  

Resultatet av studien visar på att mannen anses vara en sorts norm för människan i 

biologiböckerna. Kvinnorna i biologiböckerna framställs som nedvärderande eller förlöjligande. 

De största könsskillnaderna visas i historieböckerna där våld kopplas till män, och kvinnor till 

                                                 
18 Ammert (2008), s. 29-32. 
19 Ohlander (2010), S. 7-18. 
20 Ibid., s. 30-39. 
21 Skolverket 285 (2006), s. 6. 
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stor del osynliggörs. Även i religionsböckerna får kvinnorna mindre plats än männen.  Män visar 

sig vara överrepresenterade i både bild och text i samhällsböcker.22  Resultatet av studien är att 

kvinnor framställs olika i olika typer av läroböcker och skiljer sig åt mellan ämnena. Därmed 

lämnas ansvaret över till läraren att på rätt sätt kunna hantera de material som läraren presenterar 

för eleverna. 

Det finns tidigare examensarbeten där kvinnor har studerats i läroböcker. Olsson har i sitt 

examensarbete studerat läroboksförfattares genusmedvetenhet i historieböcker. Detta har 

studerats genom en läromedelsanalys där böcker från 1966-67, 1983-84 och 2001 har studerats. 

Olsson har studerat om det har skett någon förändring över tid i läroböckerna. Olsson har räknat 

antalet kvinnor i böckerna och studerats hur kvinnorna har omnämnts. Tidsepokerna som har 

studerats i denna studie är tiden efter andra världskriget och fram till bokens tryckår. Resultatet av 

studien är att i böckerna från 1966-67 omnämns kvinnor i två stycken i läroboken. I böckerna 

från 1983-84 omnämns kvinnor i tre respektive sex stycken. I böckerna från 2001 omnämns 

kvinnor i fem respektive sex stycken. Resultatet av studien är att det har skett en stegring genom 

tid vad gäller kvinnornas existens i historieböckerna. Dock såg författaren ingen ökning vad gäller 

antalet namngivna kvinnor.23  

Liljeblad har skrivit ett examensarbete med fokus på kvinnornas roll i läroböcker i historia. 

Hon har studerat läroböcker från grundskolan ur ett genusperspektiv. Studien är gjord på 

läroböcker från 1950-2005. Resultatet av denna studie är att det inte syns några tydliga skillnader i 

hur kvinnan har beskrivits under det studerade tidsförloppet. Dock finns det en skillnad i vilka 

kvinnor som beskrivs i läroböckerna från 1950-talet och framåt.24   

Teoretiska utgångspunkter 

Genus 

Denna uppsats har genus i fokus, för att förtydliga vad som menas med genus definierar Connell 

begreppet genus på följande vis, att vara man eller kvinna är inget statiskt tillstånd utan en 

ständigt pågående process. Kvinnan föds inte feminin det är något hon blir med tiden. 

Kvinnlighet och manlighet är inget som bör ses som naturligt givet. Kvinnlighet och manlighet är 

något som skapas. Kvinnligt och manligt är inget som skapas enbart av sociala normer och 

myndighetstvång, utan människor skapas sig själva som kvinnliga och manliga varelser. Det vill 

säga människan förhåller sig till den plats de blivit tilldelade genom människans sätt att vara och 

agera. Genusförhållanden mellan män och kvinnor har gett upphov till skapande av identiteter 

men även gett upphov till orättvisor och lidande. I vardagslivet tas genus för givet, människor 

använder sig av genus för att kategorisera människor i vardagen. Kategorisera om individerna vi 

                                                 
22 Skolverket 285 (2006), s. 28-30. 
23 Olsson (2008), s. 6-26. 
24 Liljeblad (2007), s. 3-31. 
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möter är män eller kvinnor, om dem ter sig kvinnligt eller manligt. För vissa människor blir det 

väldigt förvirrande när vissa individer inte följer de givna genusmönstret. På vissa platser i 

samhället visar samhället upp exempel på perfekta maskuliniteter och femininiteter. Connell 

lägger stor vikt vid att poängtera att kvinnligt och manligt är inget oförändligt tillstånd utan ett 

ständigt pågående arbete. Connell beskriver hur markfördelningen i världen mellan kvinnor och 

män är ojämn samt att respekten för de olika könen ter sig också olikartad. Kvinnorna behandlas 

och ses ofta som ett bihang till männen eller som ett föremål för männens begär i vissa 

situationer. Vanligtvis syftar begreppet genus på kulturella skillnader mellan män och kvinnor 

som i grunden kommer från uppdelningen mellan hanar och honor.25 Connell menar med andra 

ord att genus bör förstås som en social struktur.  

Hirdmans genusperspektiv 

I avsnittet om tidigare forskning presenterades resultat från ett flertal studier som visade på i 

vilken utsträckning kvinnor har figurerat i lärobokstexter. För att kunna studera på vilket sätt 

kvinnor har framskrivits och skildrats i läroböcker har jag valt att använda mig av Hirdmans 

genusperspektiv. Hirdmans teori om hur kvinnor skrivs in i historien lämpar sig att praktisera på 

denna uppsats för att besvara uppsatsens frågeställningar. Hirdman visar på flera olika tekniker 

att skriva in kvinnor i historieböcker. Det vore därför intressant att se om de olika teknikerna att 

skriva in kvinnor i historien skiljer sig åt mellan olika årtionden.    

Hirdman utgår i sin bok Genus – om det stabilas föränderliga former utifrån tre formler av hur 

kvinnor kan beskrivas. Den första formeln är A- icke A, här står A för mannen och icke A för 

kvinnan. Icke A betyder den frånvarande och bortglömda kvinnan.26 Denna tes används då 

kvinnan utlämnas helt i vissa delar eller i hela läroböcker. 

Den andra formeln är A – a, denna formel är en jämförande formel. Denna formel hänvisar 

till mannen och den lilla mannen. Kvinnan beskrivs som en misslyckad man och får därmed 

beteckningen lilla a. Kvinnan beskrivs som en ofullgångenman och ett måndagsexemplar27 

Kvinnan beskrivs ha mindre förnuft i förhållande till mannen.        

Den sista formeln är A- B. Denna teori går ut på att kvinnan och mannen är varandras 

motsatser, vilket innebär att kvinnan bär på egenskaper som mannen inte har och tvärtom. 

Kvinnor och män beskrivs som två helt olika arter.28 Detta är ett sätt att hålla isär de båda könen.  

Att kunna föda barn är en egenskap som kvinnan bär på men inte mannen. Vid analyseringen av 

lärobokstexterna kommer jag att studera om kvinnor gestaltas på ett sätt som motsvarar 

Hirdmans genuskategorier.  

                                                 
25 Connell (2003), s. 13-16. 
26 Hirdman (2001), s. 27-28. 
27 Ibid., s. 28-29. 
28 Ibid., s. 36. 
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Hirdman skriver i boken Kvinnohistoria hur kvinnor har placerats in i historieskrivning och hur 

denna inplacering har förändrats. Hirdman beskriver fyra stycken olika sätt att placera in kvinnor 

i historien. Det första steget är de gömda kvinnorna, det vill säga kvinnorna saknas i 

historieskrivningen. De enda kvinnorna som omnämns kan i detta fall vara en kunglig fru, syster 

eller prinsessa, men i övrigt nämns inga kvinnor. Fram till 1970-talet var denna typ av 

framskrivning av kvinnor vanlig.29  

Det andra sättet att placera in kvinnor i historien kallas av Hirdman för OCH- perspektivet. 

Det vill säga att kvinnor ses som ett tillägg i historien. Detta innebar att kvinnor placeras in på 

platser i historien. Detta resulterades i att kvinnan togs upp vid ett flertal tillfällen i texterna men 

det som sades om kvinnan var utan betydelse. Hirdman menar på att detta var ett misslyckande 

och att kvinnan framstod som mer obetydlig. Ett tydligt exempel på när kvinnor skildras ur ett 

OCH- perspektiv i historien är när kvinnor beskrivs som grupp.30  

Det tredje sättet att placera in kvinnor i historien kallar Hirdman för HUR- perspektivet. Ur 

detta perspektiv valde man att placera in kvinnan i historien genom att beskriva hur kvinnor levde 

i olika samhällsklasser och under olika tidsepoker. I dessa fall beskrivs till största del kvinnor i 

grupp, syftet är inte att lyfta upp hur enskilda kvinnor levde utan berätta hur kvinnor levde i 

vardagen. Kvinnors vardag, skyldigheter och rättigheter kom att beskrivas i dessa HUR- 

beskrivningar. Hirdman menar på att det finns ett problem med denna typ av historiebeskrivning. 

Antingen beskrivs kvinnan leva i elände och under förtryck eller beskrivs hon leva det motsatta 

det vill säga ett tillfredsställt liv. Den ena eller andra sidan beskriver troligen inte en rättvis bild av 

hur majoriteten av hur kvinnorna levde. Hirdman skriver att dessa HUR beskrivningar lär ha fått 

ett uppsving under 1960-talet.31    

Det fjärde och sista steget kallas för genushistoria. Inom detta perspektiv studeras man inte 

bara kvinnors enskilda roll utan fokuserar på förhållandet mellan män och kvinnor. Det vill säga 

det som studeras är maktförhållandet mellan kvinna och man samt hur dessa förhållanden 

påverkar hur män och kvinnor skrivs fram i historiska texter.32 I den här studien avser jag att 

använda Hirdmans genuskategorier. Jag kommer att studera om och i så fall hur Hirdmans 

bokstavsschema gestaltas i läroböckerna samt vilken typ av historieskrivning som återfinns.  

                                                 
29 Hirdman (2004), s. 9-14. 
30 Ibid., s. 11-13. 
31 Ibid., s. 14-16. 
32 Ibid., s. 16-18. 
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Syfte 

Syftet med denna undersökning är att studera hur fyra stycken läroböcker som används inom 

historieundervisningen på gymnasiet gestaltar kvinnor samt kvinnorörelser. Syftet är att studera 

om skildringen av kvinnor och kvinnorörelser från 1973 till 2008 har förändrats och i så fall hur? 

Frågeställningar 

 
1. Hur beskrivs kvinnor som grupp och hur beskrivs enskilda kvinnor?  

 
2. Hur gestaltas relationen mellan kvinnor och arbete?  

  
3. Hur har kvinnorörelser som växt fram under 1850-1900-talet skildrats i läroböckerna? 

 

Avgränsningar 

Uppsatsens syfte att studera hur kvinnor har skildrats i läroböcker, skulle kunna avgränsas ur flera 

olika synvinklar. Det saknas tidigare forskning på gymnasieböcker i historieämnet ur ett 

genusperspektiv. Det råder en överrepresentation av kvantitativa studier på läroböcker, vilket 

motiverar i detta fall att genomföra en kvalitativ studie. Tidigare studier visar på hur ofta kvinnor 

och män omnämns i läroböcker medan denna studie studerar hur dessa kvinnor skildras. Valet av 

att studera hur kvinnor och kvinnorörelser skildras i läroböckerna grundar sig i att belysa vilken 

plats och skildring som förmedlas av kvinnor i läroböcker från de olika årtiondena som studeras, 

det vill säga under 1970, 1980, 1990 och 2000-talet. Valet av att studera kvinnor i förhållande till 

arbete är delvis för att synliggöra stereotyper i vårt samhälle och för att skönja en förändring i 

skildringar av kvinnors arbete. Många kvinnorörelser kämpade för att kvinnor skulle få rättigheter 

ute på arbetsmarknaden. Kvinnor gick under tidsperioden 1850 -1900-talet från att arbeta inom 

hemmet till att arbeta utanför hemmet. Den andra anledningen till att kvinnor studeras i 

förhållande till arbete är för att jag genom en tidigare pilotstudie observerat att kvinnor 

förhållandevis många gånger i läroböcker, skildrats i förhållande till arbete.   

Tidigare forskning har visat på att män ofta beskrivs vid namn. Där av har jag valt att studera 

om kvinnor har beskrivits mer generellt som grupp eller om även kvinnor har skildrats som 

individer det vill säga beskrivits vid namn. Om kvinnor enbart har skildrats som grupp eller som 

enskilda individer säger något om hur kvinnor beskrivs generellt och hur kvinnor överlag 

framställs i läroböcker. Denna avgränsning visar om läroboksförfattarna finner det viktigt att lyfta 

fram kvinnor som en enhetlig grupp eller som enskilda individer. Tidigare forskning har visat på 

att män av betydande karaktär ofta lyfts fram vid namn, därför är det även intressant att studera 
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om även kvinnor av betydande karaktär har lyfts fram vid namn. Det är därför intressant att 

studera hur och om författarna väljer att presentera kvinnor som grupp eller enskilt.    

Anledningen till att studera hur kvinnorörelserna som växt fram under 1850-1900-talet har 

presenterats i läroböckerna är delvis kopplat till valet av källmaterial. Under tidsperioden 1850-

1900-talet skedde stora förändringar vad gäller kvinnors rättigheter. Ständigt under 1800-talets 

slut och under hela 1900-talet arbetade kvinnorörelser med kvinnors rättigheter på olika sätt.  De 

delar av kvinnorörelserna som har analyserats är när kvinnor kämpat för sina olika rättigheter i 

samhället.        

Förklaringen till varför gymnasieböcker har valts är för att dessa böcker innehåller oftast 

större textmassa i förhållande till lägre årskurser samt innehåller oftast mer text än bilder. De 

flesta bilder som figurerar i gymnasieböcker har även en tillhörande bildtext.  
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Metod 

Material och urval 

Syftet med studien är att göra en kvalitativ textanalys där läroböcker inom ämnet historia 

studeras. I studien ska jag undersöka hur kvinnor och kvinnorörelser skildras i läroböcker. Med 

kvinnor menas kvinnor som beskrivs som en enhetlig grupp och kvinnor som beskrivs enskilt 

och vid namn. I denna studie undersöks fyra stycken gymnasieläroböcker. Böckerna är skrivna 

1973, 1984, 1995 och 2008. De utvalda böckerna är följande:  

  

 Historia för gymnasieskolans sociala linje 2 skriven 1973 av Gunnar Adler, Birgit Rodhe, Karl 

Reinhold Hællquist, Inger Soldén- Hællquist och Sven Vallmark. 

 Historiens huvudlinjer 3 är skriven år 1984 av Per- Erik Brodin, Life Dannert och Åke 

Holmberg. 

 Historia A Gymnasieskolan Kurs A är skriven år 1995 av Sten Elm och Brigitta Thulin. 

 Alla tiders historia Bas är skriven år 2008 av Hans Almgren och Hans Albin Larsson.  

 

Två av de fyra böckerna har bland annat kvinnliga författare, majoriteten av författarna är män. 

Inför valet av böcker ställdes ett antal krav upp för att underlätta urvalet av källmaterial. Det 

första kravet var att läroböckerna skulle behandla andra hälften av 1800-talet samt 1900-talet. 

Anledningen till att dessa tidsepoker ska finnas med är för att studera kvinnorörelsernas framväxt 

under den första feministiska vågen samt den andra feministiska vågen.  Det andra kravet var att 

böckerna skulle vara tryckta under 1970-talet, 1980-talet, 1990-talet och 2000-talet. Genom att 

studera fyra böcker från fyra olika decennier kan resultaten jämföras för att kunna skönja en 

förändring över tid.  

Vid analyseringen av läroböckernas texter har enbart meningar och textstycken analyserats där 

kvinnor omnämns i text. Denna avgränsning innebär att enbart vid de texttillfällen 

läroboksförfattarna har valt att använda sig av begreppet kvinnor eller omnämnt någon kvinna 

vid namn har analyserats. De kvinnor som enbart figurerar på bild och inte omnämns har därmed 

utelämnats. Desamma gäller kvinnorörelser, där författarna har omnämnt kvinnorörelser eller 

beskrivit kvinnorörelser i text har analyser gjorts. Även de texter som beskriver kvinnor som vart 

aktiva inom kvinnorörelserna har studerats. Denna avgränsning innebär att ingen bildanalys har 

gjorts. En avgränsning har även gjorts vad gäller vilka texter som har analyserats i boken, enbart 

de texter som behandlar tiden från 1850-talet fram till dess att boken är tryckt har behandlats. 

Utifrån dessa avgränsningar är studiens syfte att studera kvinnors och kvinnorörelsers 

framställning i läroböcker.  
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Textanalys 

Med tanke på att det har gjorts flera kvantitativa studier på läromedel inom historieämnet med 

fokus på genus, gör jag därför en kvalitativ textanalys, där fokus istället ligger på hur kvinnor 

skildrats. En kvalitativ studie fokuserar på ord och dess innebörd som i detta fall.33  De texter 

som analyseras i denna studie, är texter som läroboksförfattare har skrivit.   

Jag har valt att använda mig av en idéanalys, vilket innebär att förekomsten av vissa typer av 

idéer studeras i texter i detta fall läroböcker. En idéanalys fokuserar på innebördsaspekten i en 

text.34 Bergström och Boréus skriver att en idéanalys har ett förklarande och beskrivande syfte.  

Idéanalyser som har ett beskrivande syfte analyserar förekomsten av idéer i samhället, debatter, 

politik eller som i detta fall förekomster i läroböcker. Det finns en särskild idéanalys som kallas 

för innehållslig idéanalys, denna typ av analys har ett beskrivande syfte. Målet med en innehållslig 

idéanalys är att redogöra vad som sägs eller står i en debatt eller text.35 Jag har gjort en innehållslig 

idéanalys där syftet har varit att beskriva hur kvinnor har skildrats i läroböcker. I och med att jag 

använt mig av en innehållsmässig idéanalys har jag haft som fokus att presentera i klarhet exakt 

hur kvinnan har skildrats i läroböckerna.    

När läsare tolkar en text använder de olika referensramar och innehar olika tolkningsförmågor.  

För att kunna göra en tolkning av en text använder läsaren sina förkunskaper. Detta betyder att 

individens tidigare upplevelser, uppfattningar, omgivning, det sociala sammanhanget och språk 

påverkar tolkningen av texten.36 Detta bör finnas i åtanke när resultaten av denna studie tolkas 

och analyseras.  

Etiska aspekter 

För denna studie förekommer det inga etiska känsliga uppgifter vad gäller forskningsmaterialet.  

Forskningsobjektet i detta fall är en lärobokstext. Det som är viktigt ur en etisk synvinkel för 

studien är framställningen av resultatet och att materialet är sanningsenligt. Det måste finnas en 

saklighet, ärlighet och en precishet med vad som står i texterna som analyseras. Metoderna som 

används måste visas öppet samt resultatet som metoderna lett fram till. Det är även viktigt att 

redovisa utgångspunkterna för denna studie. Angående textanalysen är det viktigt att se till att 

ingen annan människa kommer till skada. Därför bör respekt visas mot textens ursprungliga 

författare. Vid analyseringen av forskningsresultatet bör en neutral och rättvis bedömning göras 

av materialet.37      

                                                 
33 Bryman (2002), s. 149. 
34 Bergström och Boréus (2012), s. 24-25. 
35 Ibid., s. 145-147. 
36 Bergström och Boréus (2012), s. 30-31. 
37 Bryman (2002), s. 443-450. 
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Disposition 

Härnäst följer en redovisning av studiens resultat samt en analys av resultaten. Resultaten 

kommer att redovisas utifrån syftet och frågeställningarna. Efter resultatredovisningen följer en 

avslutande diskussion av studien, där resultat knyts samman med tidigare forskning, teori, 

pedagogiska konsekvenser samt framtida forskning. 
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Resultat och analys 

Kort sammanfattning av läroböckerna  

I det följande ges en kortfattad sammanfattning av de generella dragen i de respektive läroböcker 

som analyserats. I följande avsnitt redogörs mer detaljerat för innehållet i böckerna med fokus 

kring uppsatsens frågeställningar.  

Historia för gymnasieskolans sociala linje 2 1973 

Boken Historia för gymnasieskolans sociala linje 2 är skriven år 1973 av Gunnar Adler, Birgit Rodhe, 

Karl Reinhold Hællquist, Inger Soldén- Hællquist och Sven Vallmark. Boken är skriven för 

gymnasieskolans sociala linje. Bokens stoff har organiserats efter huvudteman så som kultur, 

miljö, samhällsformer, kulturströmningar, västerlandet och nationalism. Boken behandlar teman 

både i och utanför Europa. I början av boken står det att lärare har en möjlighet att göra ett urval 

av bokens stoff.38. Hela boken behandlar tidsperioden 1800-1900-talet, det finns inte någon 

kronologisk ordning i boken. Dock kan man skönja någon typ av kronologi vad gäller 

uppradningen av de olika teman som förekommer. Även om det i bokens inledning står att 

boken ska behandla århundradena 1800-1900 sträcker sig vissa kapitel sig ända tillbaka till före 

Kristus födelse.  

Återkommande i boken Historia för gymnasieskolans sociala linje 2 är att framstående kvinnor lyfts 

fram vid namn.  Kvinnor som grupp omnämns bara i periferin. I två av kapitlen nämns inte 

kvinnor någon gång, varken som grupp eller på individnivå. Bokens text ger en stark bild av 

kvinnan utanför Europas gränser. Exempelvis står det att kvinnor i Afrika kämpar för frihet och 

självständighet, texten visar också på hur flickor i Japan har till gång till utbildning.  De kapitel 

som behandlar Europas historia lyfts kvinnor upp i sammanhang där kvinnor kopplas till 

fredsrörelsen samt kvinnorörelser. 

Historiens huvudlinjer 3 1984 

Boken Historiens huvudlinjer 3 är utgiven år 1984 och skriven av Per- Erik Brodin, Life Dannert 

och Åke Holmberg. Boken är kronologisk upplagd och behandlar tidsperioderna från forntiden 

till efter krigstiden och fram till 1970-talets slut. Boken är upplagd efter stora tidsepoker så som 

medeltiden och världskrig. Boken är avsedd för att användas på gymnasienivå i ämnet historia.  

I denna bok figurerar kvinnor både i brödtexten samt i bildtexter. Texterna beskriver kvinnor 

både som grupp och lyfter fram enskilda individer. De enskilda individer som lyfts fram är 

                                                 
38 Ander, Rodhe, Reinhold Hællquist, Soldén- Hællquist, Vallmark (1973), s. 1-2. 
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kvinnor som har lyckats och gjort något storslaget för samhället, antingen har kvinnorna upptäckt 

något storslaget eller så har kvinnorna kämpat för kvinnors rättigheter i samhället. 

De kvinnor som lyfts fram särskilt presenteras alltid med namn. Den första kvinnan som 

beskrivs i ett längre stycke är Alva Myrdal, den andra kvinnan som texten lämnat utrymme för är 

Indira Gandhi. Endast vid två tillfällen presenteras kvinnan som hustru och vid ett annat som 

dotter. De gånger kvinnor omnämns i texten kopplas kvinnorna till jämställdhet, rösträtt, 

kvinnorörelser, frihetskamp och arbete. De gånger kvinnor omnämns i texten, omnämns dem 

oftast i en mening. 

Historia Gymnasieskolan Kurs A 1995 

Boken Historia Gymnasieskolan kurs A är skriven år 1995 av Sten Elm och Brigitta Thulin. Denna 

bok är upplagd i en kronologisk ordning, kapitlen behandlar tidsperioderna från Forntiden till 

tiden efter 1945. Författarna skriver i förordet att stor vikt har lagts vid grundläggande fakta och 

strukturella förändringar. Författarna skriver även att texten är lättläst och så lite så möjligt har 

belastats med detaljinformation.39 

I boken Historia Gymnasieskolan Kurs A lyfts ingen enskild kvinna fram med namn. Kvinnor 

beskrivs alltid i grupp och inte på individnivå. De kvinnor som tas upp och beskrivs i denna bok 

presenteras enbart i de avsnitt som behandlar Europa och västvärlden. Då författarna skriver om 

länderna utanför Europa tas inte kvinnor upp i texten, utan kvinnor figurerar på ett antal bilder 

men omnämns inte i text. Kvinnor nämns frekvent i samband med arbete. Boken skriver om 

kvinnor både i brödtexten men även i bildtexter.  

Alla tiders historia Bas 2008 

Boken Alla tiders historia Bas är skriven år 2008 av författarna Hans Albin Larsson och Hans 

Almgren. Denna bok är avsedd för gymnasieskolan. Boken är upplagd efter en kronologisk 

ordning. Kapitlen är uppkallade efter olika teman exempelvis första världskriget och andra 

världskriget. Författarna skriver i förordet att historieämnet är av betydande för att förstå vår 

samtid men också för att förstå hur viktigt det är med demokrati och människans frihet och 

rättigheter.40 

I boken Alla tiders historia Bas skriven 2008 tas kvinnans rösträtt upp i stora textstycken. 

Kvinnorörelserna omnämns under egna rubriker. Kvinnorörelserna beskrivs både i och utanför 

Europa. I denna bok beskrivs hur kvinnorna som grupp kämpade för att få rösträtt samt hur 

enskilda kvinnor kämpade för kvinnors rättigheter.  Kvinnor lyfts fram både som grupp och som 

enskilda individer. I vissa fall beskrivs kvinnornas rösträtt i längre stycken i brödtexten och ibland 

nämns kvinnornas rösträtt kortfattat i brödtexten. I samband med att kvinnor omnämns i arbete 

                                                 
39 Elm och Thulin (1995), s. 1. 
40 Larsson och Almgren (2008), s. 1. 
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beskrivs kvinnorna i grupp. Kvinnors vardag i hemmet och inom industrin beskrivs detaljerat i 

boken. Flera exempel ges på hur livet som arbetande kvinna kunde se ut under 1800-talets slut 

samt 1900-talets början. Längst bak i boken Alla tiders historia Bas finns ett kapitel som behandlar 

temat jämställdhet. I ett annat kapitel beskrivs hur familjer levde under slutet av 1800-talet fram 

till mitten av 1900-talet.  

Skildringar av kvinnor i läroböcker mellan 1973-2008 

I boken Historia för gymnasieskolans sociala linje 2 skriven 1973 beskrivs kvinnan som okunnig på 

industrimarknaden och därmed i behov av verkstadsutbildning.41 Vidare i texten står det att 

kvinnor i Indien var tvungna att arbeta med primitiva redskap.42 Förutom att kvinnorna beskrivs 

arbeta utanför hemmet beskrivs även flickorna ha fått tillgång till utbildning.43  

Hustru, dotter, syster och älskarinna är vanliga beskrivningar på kvinnorna det vill säga en 

kategorisering och identitet som grundas i deras relation till en man. Genomgående beskrivs 

kvinnan stå bredvid mannen det vill säga vara ett tillägg till mannen.  

När författarna skriver om kvinnan i Afrika, skildrar författarna en betydelsefull hustru. 

Hustrun beskrivs ha haft en betydande roll inom familjen och släkten. Kvinnan beskrivs som 

älskarinna vid ett tillfälle i boken i samband med att hon beskrivs ha haft umgänge med 

kolonisatörer.44  

Premiärminister och nobelpristagare är ytterligare två titlar som författarna har gett flera 

kvinnor i boken. Vid ett flertal tillfällen presenteras enskilda kvinnor vid namn och med en titel 

som antingen premiärminister eller nobelpristagare. Golda Meir och Indira Gandhi är de två 

kvinnor som beskrivs som premiärminister. Den sistnämnde beskrivs mer ingående. Även 

Gabriela Mistral skildras som författare och beskrivs ha fått nobelpris.45  

Författarna i boken till Historia för gymnasieskolans sociala linje 2 som är skriven 1973 ger en 

mångtydig bild av kvinnor. Även om läroboken ger en blandad bild av kvinnor ger kanske denna 

bok en sanningsenlig bild av kvinnor i och med att den presenterar både starka och svaga 

kvinnor. I denna bok finns ingen enhetlig bild av hur kvinnor beskrivs. 

I boken Historiens huvudlinjer 3 som är skriven år 1984 skildras kvinnor till stor del som 

arbetande kvinnor utanför hemmet. Kvinnor beskrivs även ha tagit över manliga yrken så som 

chaufförsyrket.46  

Även enstaka arbetande kvinnor lyfts fram vid namn ett exempel är Alva Myrdal. Myrdal 

beskrivs som en drivande kvinna som kunde genomföra förändringar i samhället. Marie Curie är 

                                                 
41 Ander m. fl. (1973), s. 40. 
42 Ibid., s. 156. 
43 Ibid., s. 193. 
44 Ibid., s. 75-87. 
45 Ibid., s. 134-156. 
46 Brolin, Dannert, Holmberg (1984), s. 191-208. 
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ytterligare en arbetande kvinna som lyfts fram vid namn. Marie Curie presenteras till en början 

som hustru till herr Curie men presenteras senare även som vetenskapskvinna. 47 Precis som Alva 

Myrdal beskrivs Marie Curie som en kvinna som revolutionerat och tillfört ny kunskap till 

samhället.  

Precis som i föregående bok presenteras Indira Gandhi. Gandhi presenteras som dotter och 

premiärminister. Gandhi beskrivs brinna för samhällsfrågor och presenteras som en kvinna som 

genomför reformer i samhället. Samtidigt beskrivs Gandhi som en kvinna som stötte sig med 

makten i samhället och andra sidan beskrivs hon vara omtyckt av folket. 48 Gandhi skildras på ett 

mångfaciterat sätt, hon beskrivs både som dotter vilket visar på att hon står under sin far, och 

samtidigt beskrivs hon som en kvinna som lyckats genomföra reformer samtidigt som hon ogillas 

av makten men älskats av folket.         

I boken Historia Gymnasieskolan Kurs A som är skriven 1995 beskrivs kvinnor återigen med 

koppling till arbete. Förutom att en stor del av kvinnorna beskrivs som arbetande kvinnor 

beskrivs även enskilda kvinnor som exempelvis nobelpristagare och älskarinnor till välkända män. 

Bertha von Suttner är ett exempel på en kvinna som lyfts fram särskilt och som presenteras som 

både älskarinna till Alfred Nobel och som nobelpristagare.49  

En av rubrikerna i boken lyder följande ”Ur en tysk kvinnas dagbok under kriget”. Under 

denna rubrik beskrivs en 29 årig kvinnas liv under första världskriget. I texten framskrivs 

kvinnans tankar och funderingar och den hungersnöd som rådde under kriget.50   

I samband med att författarna skriver om sovjetunionens arbetsläger och tyskarnas 

förintelseläger beskrivs kvinnor som offer, kvinnorna beskrivs arbeta i lägren men även bli 

mördade i lägren. Kvinnorna i förintelselägren beskrivs som icke arbetsdugliga kvinnor. Även i 

samband med att författarna skriver om andra världskriget beskrivs kvinnor ha blivit våldtagna 

och dödade i samband med bombning av städer.51 

Längst bak i boken Alla tiders historia Bas skriven 2008 finns ett kapitel som behandlar temat 

jämställdhet. När detta kapitel studeras visar det sig att detta kapitel handlar nästintill enbart om 

kvinnor. I kapitlet beskrivs kvinnors liv och arbete på gårdarna. Författarna skriver att kvinnorna 

ofta har befunnit sig i ett underläge till mannen och blivit behandlade på ett diskriminerande sätt. 

Kvinnornas myndighet tas upp ytterligare en gång och kvinnans juridiska rättigheter beskrivs.52  

I ett annat kapitel kallat ”familjen förr och nu” beskrivs kvinnans roll i familjen upp och 

kvinnans rättigheter i samhället. Kvinnor beskrivs i detta kapitel som en grupp, samtidigt lyfter 

                                                 
47 Brolin m. fl. (1984), s. 280-299. 
48 Ibid., s. 329. 
49 Almgren och Larsson (2008), s. 55. 
50 Ibid., s. 57.  
51 Ibid., s. 85-105. 
52 Ibid., s. 194-199. 
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författarna upp enskilda kvinnor. De kvinnor som lyfts fram enskilt och vid namn presenteras 

oftast som fruar och husmor.53     

I samband med att författarna tar upp emigrationen till USA skriver de att många kvinnor 

valde att flytta till USA, kvinnorna i USA beskrivs ha haft större frihet än i Sverige.  

 

  I Sverige var det endast herrskapsfolkets damer som bar hatt – pigorna bar sjalett. I USA däremot kunde alla 

 kvinnor bära hatt.  Inte underligt att många pigor som utvandrade till Amerika gick till fotografen för att kunna 

 skicka fotografiet till de nära och kära hemma i Sverige.54 

 

Ovanstående citat visar på hur kvinnor skildras och hur kvinnor utanför Sveriges gränser har det 

bättre. Texten syftar till att i Sverige finns en klassuppdelning mellan kvinnor som inte tycks 

finnas i USA, enligt texten.   

Skildringar av kvinnor som grupp och som enskilda individer 

I boken Historia för gymnasieskolans sociala linje 2 som är skriven år 1973 beskrivs kvinnan både som 

grupp och enskilt. Då författarna i boken Historia för gymnasieskolans sociala linje 2 skriver om länder 

utanför Europa presenteras en blandad bild av kvinnan. Kvinnan i Latinamerika beskrivs delvis i 

grupp då kvinnorna benämns ha vart älskarinnor till kolonisatörer, samtidigt lyfts enskilda 

kvinnor fram som författarinnan och nobelpristagaren Gabriela Mistral. Författarna lyfter upp 

enskilda kvinnor som har lyckats, ett annat exempel på detta är de premiärministrar som 

presenteras. Även när författarna skriver om kvinnor i Afrika skildrar de kvinnor som grupp och 

enskilt. Författarna skriver om kvinnor som grupp då de talar om kvinnan som hustru, medan 

författarna i enskilda fall lyfter fram specifika systrar och döttrar, dock nämns dessa sällan vid 

namn. En kvinna som lyfts upp vid namn är Golda Meir, Israels premiärminister.  

När författarna i Historia för gymnasieskolans sociala linje 2 som är skriven år 1973 skriver om 

arbetande kvinnor talar dem om kvinnor som en grupp. Även revolutionerande kvinnor i Kina 

beskrivs som grupp, desamma gäller författarnas presentation av kvinnorörelserna. Dock lyfts en 

särskild kvinna fram vad gäller kvinnorörelserna, nämligen Bertha von Sutter.  

I boken Historiens huvudlinjer 3 som är skriven år 1984 presenteras kvinnor både som grupp och 

som enskilda individer. När författarna skriver om kvinnor i förhållande till arbete omtalas 

kvinnor som grupp. Även när kvinnors rösträtt tas upp i texten beskrivs kvinnor som en enhetlig 

grupp. De gånger kvinnor benämns enskilt är när författarna skriver om starka kvinnor som 

lyckats påverka samhället på ett eller annat sätt. Exempel på kvinnor som lyckats och som 

beskrivs enskilt är, Alva Myrdal, Marie Curie och Indira Gandhi. Både kvinnor som beskrivits i 

grupp och kvinnor som beskrivits enskilt vid namn har kopplats till arbete.        

                                                 
53 Almgren och Larsson (2008), s. 200-203. 
54 Ibid., s. 206. 
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I boken Historia Gymnasieskolan Kurs A som är skriven 1995 skriver författarna enbart om 

kvinnan som grupp. Någon enskild kvinna lyfts aldrig fram vid namn. Kvinnan omnämns som 

grupp när författarna skriver om kvinnans förhållande till arbete. Även när författarna skriver om 

kvinnorörelser omnämns kvinnan som grupp. 

I boken Alla tiders historia Bas som är skriven 2008 beskrivs kvinnor både som grupp och som 

enskilda individer. Enskilda individer lyfts alltid fram vid namn. De kvinnor som lyfts fram är 

ofta kvinnor som har haft en betydande roll för samhället och framförallt en betydande roll för 

kvinorörelserna. Bertha von Suttner lyfts fram som enskild kvinna som beskrivs kämpade för 

fred.55 Två andra kvinnor som lyfts upp separat är Greta Garbo och Mary Pickford.56  

Kvinnor som grupp beskrivs även vid ett flertal tillfällen i boken. Vid ett tillfälle beskrivs hur 

kvinnor i sovjetunionen arbetar på åkrar med gasmask för att skydda sig mot det farliga 

dammet.57 I samband med att kvinnor omnämns i arbete beskrivs kvinnorna i grupp. I de 

textstycken där kvinnor beskrivs i vardagen beskrivs kvinnor som grupp och enskilt. De kvinnor 

som lyfts fram enskilt presenteras bland annat som fruar och husmor.58     

Relationen mellan kvinnor och arbete 

Genomgående genom de fyra studerade böckerna beskrivs kvinnor i förhållande till arbete. I 

boken Historia för gymnasieskolans sociala linje 2 skriven 1973 beskrivs kvinnor arbeta inom industrin 

under början av 1900-talet.59 Författarna beskriver hur kvinnor från alla olika samhällsklasser 

arbetar utanför hemmet. Författarna i boken Historia för gymnasieskolans sociala linje 2 lyfter upp 

arbetande kvinnor både inom Europa och utanför Europa. Återkommande beskrivs att kvinnor 

arbetar utanför hemmet.60 Kvinnor som arbetar inom politiken lyfts fram i texten, även kvinnor 

som arbetar som författare lyfts fram.61 I boken Historia för gymnasieskolans sociala linje 2 skriven 

1973 ges en mångtydig blid av arbetande kvinnor, kvinnorna beskrivs arbeta med allt från 

primitiva redskap till att vara författare och erhålla nobelpris för sin litteratur.  

I boken Historiens huvudlinjer 3 som är skriven år 1984 skildras kvinnor till stor del som 

arbetande kvinnor. Exempelvis beskrivs kvinnor arbeta som chaufför och telefonist ”En 

stockholmsbild från 1904. Chauffören lär ha vart Sveriges första kvinnliga.”.62 Kvinnan beskrivs 

ha tagit sig ut på arbetsmarknaden och arbeta utanför hemmet. Kvinnan beskrivs även ha tagit 

över manliga yrken så som chaufförsyrket.  

                                                 
55 Almgren och Larsson (2008), s. 55. 
56 Ibid., s. 79. 
57 Ibid., s. 85. 
58 Ibid., s. 200-203. 
59 Ander m. fl. (1973), s. 40. 
60 Ibid., s. 156. 
61 Ibid., s. 134-156. 
62 Brolin m. fl. (1984), s. 191-208. 
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Även enstaka arbetande kvinnor lyfts fram vid namn ett exempel är Alva Myrdal. Myrdal 

beskrivs som en drivande kvinna som kunde genomföra förändringar i samhället. Marie Curie är 

ytterligare en arbetande kvinna som lyfts fram vid namn.63 Även i denna bok beskrivs att kvinnor 

arbetar utanför hemmet. 

I boken Historia Gymnasieskolan Kurs A som är skriven 1995 beskrivs kvinnor återigen som 

arbetande kvinnor utanför hemmet. Kvinnor beskrivs arbeta på kontor samt inom industrin 

under början och mitten av 1900-talet. 

 

 Kontorslandskap i London i början på 1900-talet. Industrialiseringen gav upphov till ett stort antal 

 konstorstjänster som huvudsakligen besattes av kvinnor.64  

 

 Brittiska kvinnor fyller granater med sprängmännen. När männen var ute i krig utgjorde kvinnorna 

 en ovärderlig arbetskraft i bl. a krigsindustrin.65 

 

Det sistnämnda citatet beskriver kvinnor som ställer upp medan mannen är ute i krig, samtidigt 

beskriver texten kvinnor som har tagit steget ut i arbetslivet. Brödtexten kommenterar inte vidare 

de arbetande kvinnorna under krigsindustrin.  

I nästa citat målas kvinnor upp som orsaken till den höga arbetslösheten. De ogifta kvinnorna 

får bära skulden för att arbetslösheten hos männen var hög efter krigstiden.  

 

 Under kriget hade många kvinnor ersatt männen på arbetsplatserna. De flesta vände tillbaka till 

 hemarbetet när männen återkom. Av större betydelse var att allt fler ogifta kvinnor fick 

 sysselsättning inom handel och service. Kvinnorna tog ofta de lågbetalda arbetena och fick oftare 

 behålla jobben. Under krisen var fler män än kvinnor arbetslösa.66  

 

Vid första antydan ser det ut som att kvinnan beskrivs som orsaken till den stora arbetslösheten. 

Vid en andra anblick av texten ser man att kvinnor beskrivs ha ställt upp för männen medan de 

vart ute i krig och sedan klivit ett steg tillbaka från arbetsmarknaden när männen återvänt från 

kriget. Samtidigt står det att de ogifta kvinnorna stannade kvar på arbetsmarknaden. De ogifta 

kvinnorna beskrivs inte ha krävt speciellt mycket på arbetsmarknaden utan beskrivs ha nöjt sig 

med lågbetalda yrken. Samtidigt beskrivs de lågbetalade yrkena ha vart till nytta för kvinnorna 

eftersom dem sällan blev av med sitt arbete. Citatet avslutas med att fler män än kvinnor saknade 

arbete under den ekonomiska krisen. Av citatet att döma beskrivs kvinnorna ha haft ett övertag 

på arbetsfronten under en period. Hela detta stycke visar på hur kvinnans inträde på 

arbetsmarknaden under första världskriget kom att röra om på arbetsmarknaden.   

                                                 
63 Brolin m. fl. (1984), s. 280-299. 
64 Elm och Thulin (1995), s. 188-199. 
65 Ibid., s. 199. 
66 Ibid., s. 208. 
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Boken Alla tiders historia Bas som är skriven 2008 är den enda boken som beskriver hur 

kvinnor även arbetade i hemmet, i boken skildras hur kvinnor arbetade hemma på gårdarna 

under 1800-talets mitt och 1900-talets början.  I texten skrivs det även hur kvinnorna tog arbeten 

inom industrin och hur tidigare mansarbeten kom att bli kvinnoyrken.67 Boken Alla tiders historia 

Bas som är skriven 2008 beskriver även kvinnor som arbetar under förtryck det vill säga kvinnor 

som arbetande i förintelseläger samt sovjetunionens arbetsläger, i förhållande till dessa arbeten 

beskrivs kvinnorna som icke arbetsdugliga.68       

Skildringar av kvinnorörelser i läroböckerna 

I boken Historia för gymnasieskolans sociala linje 2 skriven 1973 skriver författarna att kvinnan får 

rösträtt under 1900-talet. Författarna går in mer specifikt på när kvinnorna fick rösträtt när 

författarna behandlar respektive land. Vid ett flertal tillfällen tas kvinnans rösträtt upp, dock 

lägger författaren ingen större vikt vid att beskriva hur kvinnorna kämpade till sig rösträtt. 

Kvinnan i Kina beskrivs som en revolterande kvinna som avsade sig sina gamla vanor. Detta kan 

vara författarnas sätt att visa på en kvinna utanför Sveriges gränser som också ägnade sig åt 

kvinnorevolt i likhet med feminismens framväxt under 1960-1970-talet.  

Kvinnan kom även att skildras i demokratiska sammanhang. Kvinnan beskrivs ha kämpat för 

den kvinnliga rösträtten både i Amerika och I Europa.69 Författarna lägger ingen större vikt vid 

hur kampen för den kvinnliga rösträtten gått till. Författarnas strama information om den 

kvinnliga rösträttens framväxt kan tolkas som att den kvinnliga rösträtten inte är av vikt.  

Kvinnoförbunden som organisation tas enbart upp en gång i texten. Kvinnoförbunden 

beskrivs ha kämpat för både fred och kvinnans frihet. En kvinna som lyfts upp särskilt i samband 

med kvinnoförbunden är Bertha von Sutter.     

I boken Historiens huvudlinjer 3 skriven 1984 skriver författarna att kvinnan har fått rösträtt 

under 1900-talet, en mer ingående förklaring ges när de Nordiska länderna fick kvinnlig rösträtt.  

Något specifikt om kvinnorörelserna tas inte upp. Dock tas jämställdhetsfrågan upp mellan 

kvinnor och män.  

 

 Formell jämställdhet rådde mellan män och kvinnor i Norden sedan början av 1900-talet, men den 

 reella jämställdheten har varit svårare att genomföra.70  

 

Citatet visar på att synen på kvinnors förhållande till mannen har förändrats. Texten tyder på att 

jämställdheten är i fokus och att nya perspektiv på jämställdheten har uppdagats.  

                                                 
67 Almgren och Larsson (2008), s. 194-199. 
68 Ibid., s. 85-105. 
69 Ander m. fl. (1973), s. 250. 
70 Brolin m. fl. (1984), s. 340. 
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I boken Historia Gymnasieskolan Kurs A skriven 1995 lyfter författarna vid ett flertal gånger upp 

att kvinnan får rösträtt under 1900-talet. Kvinnorörelser som organisation beskrivs inte, dock 

lyfter författarna fram en rad reformer som genomförs i samhället till kvinnans förmån. 

Nästföljande citat är ett exempel på hur reformer framskrivs. 

 

 För att motverka det sjunkande födelseantalet beslöts om bosättningslån, mödrahjälp och annan 

 ekonomisk hjälp till barnfamiljer. Lagar som gav kvinnor anställningsskydd vid graviditet tillkom 

 också.71  

 

Här påtalas kvinnans rättigheter till arbete trots graviditet.   

I boken Alla tiders historia Bas som är skriven 2008 tas kvinnors rösträtt upp i stora textstycken. 

Kvinnorörelserna omnämns under en egen rubrik. I denna bok beskrivs hur kvinnorna kämpade 

för att få rösträtt. I följande citat visas ett exempel på hur kvinnorna inom kvinnorörelserna 

presenteras som en grupp militanta feminister i Storbritannien som kämpade för kvinnors 

rättigheter. 

 

 Kampen för kvinnornas rösträtt tog sig olika former. I Storbritannien tog de så kallade 

 suffragetterna till drastiska och militanta metoder, t.ex. stenkastning, bränder, eller som på bilden, 

 att kedja fast sig utanför det kungliga slottet, Buckingham Palace. Suffragetternas metoder var 

 kontroversiella och långt ifrån alla kvinnor ställde sig bakom dem.72  

 

Citatet är en bildtext som tillhör en bild som visar hur en kvinna klamrar sig fast vid en stolpe.  

På flera platser i texten beskrivs vilka kvinnor som deltog i kvinnorörelsen samt vilka länder 

som var först med att införa kvinnlig rösträtt.73 Sufragetterna tas upp flera gånger i samband med 

rösträtt, suffragetterna beskrivs kämpa mot orättvisor i sahället.74 Kvinnorörelserna och 

kvinnornas rösträtt tas upp flera gånger både i brödtexten och i bildtexter. I vissa fall beskrivs 

kvinnornas rösträtt i längre stycken i brödtexten och ibland nämns kvinnornas rösträtt kortfattat i 

brödtexten.   

 

 Införandet av kvinnlig rösträtt 1921 gjorde det viktigt för de politiska partierna att rikta sitt budskap 

 till både kvinnor och män.75  

 

Kampen för kvinnans rättigheter tillskrivs under en egen rubrik. Rubriker lyder ”Kampen för 

kvinnornas rättigheter”. Under rubriken beskrivs det hur kvinnors rättigheter ökar under slutet av 

                                                 
71 Elm och Thulin (1995), s. 216. 
72 Almgren och Larsson (2008), s. 50-51. 
73 Ibid., s. 51. 
74 Ibid., s. 93. 
75 Ibid., s. 71-73. 
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1800-talet samt början av 1900-talet. Flickors rätt till utbildning beskrivs och kvinnornas protest 

mot den traditionella kvinnorollen som rådde i samhället tas upp. I boken Alla tiders historia Bas 

som är skriven 2008 beskrivs kvinnorörelsernas framväxt sakligt, bland annat skriver författarna 

att kvinnorna krävde samma rättigheter som männen. Exempelvis krävde kvinnorna rösträtt och 

bättre arbetsvillkor. Bland kvinnorna som drev kvinnorättsfrågorna lyfter författarna upp 

exempel på enskilda kvinnor, Elise Ottesen- Jensen är en av de kvinnor som lyfts fram. Elise 

Ottesen- Jensen arbetade med att förmedla kunskap om preventivmedel till kvinnor.76  Även det 

kvinnliga modet beskrivs ha förändrats på grund av kvinnans frihet hade infunnit sig.77 Unikt för 

boken Alla tiders historia Bas är att det finns ett kapitel längst bak i boken som behandlar temat 

jämställdhet. När detta kapitel studeras visar det sig att detta kapitel handlar nästintill enbart om 

kvinnor. I kapitlet skriver författarna att kvinnorna ofta har befunnit sig i ett underläge till 

mannen och blivit behandlad på ett diskriminerande sätt. Kvinnornas myndighet tas upp 

ytterligare en gång och kvinnans juridiska rättigheter samt kvinnors rättigheter på 

arbetsmarknaden beskrivs. I detta kapitel beskrivs även kvinnorörelsernas arbete under 1960-talet 

det vill säga den andra vågens feminism.78 Nästföljande kapitel heter ”familjen förr och nu”. I 

detta kapitel tas kvinnans roll i familjen upp, kvinnans rättigheter i samhället tas även upp 

ytterligare en gång.79   

I boken Alla tiders historia Bas skriven 2008 beskrivs kvinnan i samband med kampen för 

kvinnans rättigheter i samhället vid ett flertal tillfällen. Kvinnans liv beskrivs mer detaljerat och 

vardagskvinnan beskrivs i större utsträckning. Kvinnorörelserna beskrivs ha tagit fart både i och 

utanför Europa under 1800-talet. I denna bok beskrivs hur kvinnorna kämpade för att få rösträtt, 

kvinnorna beskrivs ha kämpat mot orättvisor i samhället.80 Kvinnornas rättigheter och kamp för 

rättigheter dyker upp på flera platser i brödtexten. Exempelvis beskriver författarna hur ogifta 

kvinnor hade färre rättigheter än ogifta män. I boken Alla tiders historia Bas som är skriven 2008 

skriver författarna att ”kvinnan sågs av mannen ofta som udda och svaga men samtidigt som 

förfinade och moraliskt högstående.” 81  

Förändringar i hur kvinnor har skildrats under tidsförloppet  

Det finns flera förändringar i böckernas beskrivning av kvinnor. I boken från 1973 beskrivs 

kvinnor ur många olika perspektiv. Kvinnorna ute på landsbygden och kvinnorna i städerna som 

arbetar inom industrin skildras, författarna talar om kvinnan som en enhetlig grupp samt lyfter 

fram enskilda kvinnor vid namn. Gemensamt för dessa kvinnor är att de är kvinnor som har gjort 

                                                 
76 Almgren och Larsson (2008), s. 110-113. 
77 Ibid., s. 115. 
78 Ibid., s. 194-199. 
79 Ibid., s. 200-203. 
80 Ibid., s. 50-51. 
81 Ibid., s. 110-113. 
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något särskilt för samhället eller innehaft en maktposition eller en annan högt uppsatt titel. 

Kvinnorna har med andra ord beskrivits från hustru till nobelpristagare.  

Både boken som är skriven 1973 och boken som är skriven 1984 lyfter fram enskilda kvinnor 

med höga titlar. Till skillnad från boken som är skriven 1973 har författarna i boken som är 

skriven 1984 beskrivit de enskilda kvinnorna mer detaljerat. Detta betyder att framstående 

kvinnor inom historien får mer utrymme i boken som är tryckt 1984 jämfört med boken som är 

skriven 1973.  

Boken Historia Gymnasieskolan Kurs A som är skriven 1995 är den enda boken som inte lyfter 

fram enskilda kvinnor vid namn. I denna bok beskrivs arbetande kvinnor ständigt som en grupp 

och inga exempel kvinnor med höga maktpositioner nämns i texten.  Boken som är skriven 2008 

tar även upp hur kvinnor arbetat inom hemmet. Frekvent har böckerna som är skrivna 1973,1984 

och 1995 presenterat en kvinna som arbetar utanför hemmet.  

Böckerna som är skrivna 1973 och 1984 ger en mångtydig bild av kvinnor, dessa böcker 

beskriver kvinnor med höga maktpositioner samt lågavlönade kvinnor. I böckerna som är skrivna 

1973 och 1984 beskrivs inte en stereotyp kvinna utan istället beskrivs många olika kvinnor från 

olika samhällsklasser, med olika sorters arbeten. I boken som är skriven 1995 beskrivs till största 

del arbetande kvinnor, med andra ord presenteras inte en lika stor mångfald av olika kvinnor. 

Alla fyra böcker beskriver hur hela samhällen lever under olika årtionden, i dessa beskrivningar 

ingår både män och kvinnor. Kanske är det inte konstigt att kvinnor inte lyfts ut separat från 

texten mer än bara ett fåtal gånger. Kvinnorna är en del av befolkningen och omnämns därmed 

ständigt i texten, dock talar författarna inte specifikt om kvinnor utan om hela samhällen, med 

undantag i boken som är skriven 2008 där kvinnor lyfts ut ur texten vid ett flertal tillfällen.   

Beskrivningen av kvinnorörelser och kvinnorörelsernas framväxt har inte lyfts fram speciellt 

detaljerat i någon av böckerna förutom i boken Alla tiders historia Bas som är skriven 2008.  Vad 

gäller kvinnorörelserna kan man se att läroboken som är skriven 1995 omnämner kvinnofrågor 

allt fler gånger jämfört med böckerna som är tryckta 1973 respektive 1984. Boken Alla tiders 

historia Bas som är skriven 2008 är den bok som beskriver kvinnorörelserna djupgående och 

detaljerat, boken ger exempel på enskilda kvinnor och kvinnor som grupp som kämpat för 

kvinnors rättigheter.  

I alla fyra böcker nämner författarna att kvinnan fick rösträtt i Europa under 1900-talet, 

böckerna som är skrivna 1973,1984 och 1995 nämner att kvinnor fick rösträtt under 1900-talet 

dock tar dessa böcker inte upp hur den kvinnliga rösträtten växte fram. Gemensamt för böckerna 

som är skrivna 1973, 1984 och 1995 är att ingen av böckerna har någon enskild rubrik eller 

kapitel som enbart är tillägnad enbart kvinnor.  

Den bok som utmärker sig mest är boken som är skriven 2008, denna bok tar upp kvinnor i 

större omfattning än de tidigare nämna böckerna och presenterar kvinnorörelserna ingående. Till 

skillnad från de övriga böckerna tar boken Historia Gymnasieskolan Kurs A som är skriven 2008 

upp kvinnans rösträtt och frihetskamp flera gånger i boken, samt tillägnar dessa teman egna 
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rubriker och i enstaka fall egna kapitel. Ingen av böckerna som är skrivna 1973,1984 eller 1995 tar 

upp kvinnor lika frekvent och grundligt som boken som är skriven 2008.  
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Avslutande diskussion     

I denna uppsats skriver jag i avsnittet tidigare forskning att flera studier visar på att kvinnan har 

en mindre plats än män i läroböcker. Om antalet kvinnor i förhållande till män har vart mindre i 

de studerade böckerna, kan jag inte svara på eftersom det inte varit studiens syfte. Dock kan jag 

konstatera att kvinnan till största del har presenterats som ett tillägg till mannen. Tidigare 

forskning visar på att kvinnan enbart presenterats i enskilda stycken något jag inte kan se i de 

studerade böckerna. I de studerade böckerna har kvinnorna presenterats i brödtexten och i 

bildtexter.  

Vad gäller hur kvinnor har skildrats i böckerna skrivs det i rapporten från SOU att kvinnor 

ofta beskrivs i samband med sexistiska uttalanden. Dock skrivs det i rapporten från SOU att 

kvinnan även omnämns som feminister, kvinnliga revolutionärer, presidentfruar, prinsessor eller 

hustru.82 Detta är något jag inte har kunnat se i min studie. I min studie har kvinnor skildrats i 

samband med arbete och kvinnorörelser. Inte i någon av de studerade böckerna har kvinnan 

kopplats eller beskrivits med sexistiska uttalanden. I de fyra böcker som jag har studerat har titlar 

som feminister, kvinnliga revolutionärer, syster och hustru använts för att beskriva kvinnans 

ställning i förhållande till mannen och i samhället.  Rapporten från SOU har även studerat hur 

kvinnan har skildrats med hjälp av bilder i läroböcker. Enligt rapporten från SOU har kvinnan 

skildrats i samband med arbete på bilderna. Jag kan se ett likande mönster i min studie då 

kvinnan i text ofta beskrivs arbeta antingen i hemmet eller inom industrin.83  

I en rapport från skolverket 2006 skrivs det att kvinnan beskrivs förlöjligande och 

nedvärderande i ett antal granskade läroböcker.84 Exakt vad förlöjligande beskrivningar av 

kvinnor innebär framgår inte i studien. I de granskade böckerna och enligt Hirdmans 

genuskategorisering kan jag inte se något som tyder på förlöjligande beskrivningar av kvinnor.  

Skolverkets rapport visar även på att kvinnan många gånger osynliggörs i läroböcker.85 Att 

kvinnor osynliggörs i historieskrivning är även något som Hirdman skriver om i hennes 

genuskategorisering. Ett flertal studier visar på att det inte bara är i läroböcker inom historia som 

kvinnor osynliggörs och lämnas mindre utrymme.  

I tidigare examensarbeten har kvinnoskildringar studerats. Olsson skriver i sitt examensarbete 

att det har skett en stegring vad gäller i vilken utsträckning kvinnor omnämns i läroböcker.86 I 

Liljeblads studie visar resultaten på att det inte har skett någon förändring av hur kvinnor har 

skildrats mellan 1950-talet till 2005.87 Liljeblad har använt en teori om historiemedvetande i sin 

                                                 
82 Ohlander (2010), s. 7-18. 
83 Ibid., s. 30-39. 
84 Skolverket 285 (2006), s. 28-30. 
85 Ibid., s. 28-30. 
86 Olsson (2008), s, 6-26. 
87 Liljeblad (2007), s. 3-31. 
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studie medans jag precis som Olsson har använt mig av Hirdmans genuskategorisering. Precis 

som Olsson har jag i min studie kommit fram till att det har skett en förändring över tid. Olssons 

studie visar på att kvinnor presenteras i allt större utsträckning i läroböcker som är skrivna 

närmare modern tid, min studie visar på att kvinnor och framförallt kvinnor inom kvinnorörelser 

har presenterats i större utsträckning i böcker som är skrivna närmare modern tid. I förhållande 

till tidigare forskning har min studie bidragit med att studera böcker som tidigare inte har 

studerats utifrån ett genusperspektiv och inte utifrån Hirdmans genuskategorisering. I förhållande 

till tidigare forskning är detta en kvalitativ studie som fokuserar på hur kvinnor har skildrats i 

läroböcker på gymnasiet.      

Hirdman utgår i sin bok Genus – om det stabilas föränderliga former utifrån tre formler av hur 

kvinnor kan beskrivas. Den första formeln som är A- icke A, används då kvinnan utlämnas helt i 

historien. Exakt när kvinnan har utelämnats från historieskrivningen är svårt att avgöra i denna 

studie. Det jag kan se i mina resultat är att kvinnan utelämnas från vissa kapitel. När kvinnan 

skulle ha vart med i historieskrivningen är omöjligt att veta. Det går inte att komma ifrån att det 

till största del är män som har skrivit historien och kvinnor kan därför ha utelämnats från 

historien i större utsträckning.   

Den andra formeln som används vid analysen är A – a. Dessa typer av beskrivningar av 

kvinnor har inte hittats i någon större utsträckning i de granskade böckerna. Kvinnan beskrivs i 

boken som är skriven 1995 ha fått lägre lön än männen för samma utförda arbete. Genom att 

påpeka att kvinnan får lägre lön än mannen visas hur kvinnan jämförs med mannen och hur 

kvinnan inte är duglig till att få samma lön som mannen för samma typ av arbete. Utifrån 

Hirdmans genuskategoriseringar visar det sig att böckerna som är skrivna 1973 och 1995 

använder sig oftast av att beskriva kvinnan som A-a, det vill säga beskriva kvinnan som 

ofullständig. 

Den sista formeln är A- B. Denna teori går ut på att kvinnan och mannen är varandras 

motsatser, vilket innebär att kvinnan bär på egenskaper som mannen inte har och tvärtom.88 Av 

denna typ av beskrivningar finns det gott om i de studerade böckerna. Alla fyra böcker använder 

sig av historieskrivningen A- B, speciellt då kvinnan beskrivs i förhållande till arbete. Flera gånger 

nämner böckerna att kvinnor sysslar med arbeten som är anpassade för kvinnor. Men de 

studerade böckerna skriver även fram motsatsen till A- B. Vid ett flertal tillfällen beskrivs inte 

kvinnan som mannens motsats, i vissa fall när kvinnan beskrivs i förhållande till arbete 

poängterar författarna att kvinnan utför arbeten som var lämpade för män. Exempelvis beskrivs 

kvinnorna ha tagit över männens arbete inom industrin när männen fick ge sig ut i krig i början 

av 1900-talet. Samtliga författare använder sig av formeln A- B för att skriva in kvinnor i 

läroböckerna. Denna typ av framskrivning av kvinnor framkommer främst i de två senaste 

skrivna böckerna 1995 och 2008. 

                                                 
88 Hirdman (2001), s. 36. 
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Hirdman skriver även om hur kvinnor placeras in i historien genom att omnämna kvinnor 

som ett tillägg till mannen det vill säga presentera kvinnor som hustru, syster eller älskarinna. Att 

benämna kvinnor vid dessa begrepp är vanligt. Kanske vanligare i böckerna som är skrivna under 

1973 och 1984, böckerna som är skrivna 1995 och 2008 omnämner till största del kvinnor som 

grupp eller lyfter fram enskilda kvinnor vid namn. I boken som är skriven 2008 finns det ett fåtal 

tillfällen då kvinnor har beskrivits vara ett tillägg till mannen genom att ha presenterats som 

hustru eller syster.    

Det andra sättet att placera in kvinnor i historien kallas av Hirdman för OCH- perspektivet. 

Det vill säga att kvinnor ses som ett tillägg i historien. Dessa typer av inplaceringar var vanliga i 

de fyra studerade böckerna. Vid ett flertal tillfällen beskrivs kvinnor med endast tre ord eller kort. 

Kvinnor omnämns ofta men det saknas oftast djupare beskrivningar om det som i texten rör 

kvinnor. Detta får ofta kvinnorna att framstå som obetydliga. Inom OCH- perspektivet räknas 

även de kvinnor som beskrivs som grupp. I samtliga böcker beskrivs kvinnan som grupp vid ett 

eller flera tillfällen. Boken som är skriven 1995 är den enda boken som hela tiden skriver om 

kvinnan som grupp, inte en enda gång under 1850-1900-talets historia omnämns kvinnan enskilt. 

De böcker som använder OCH- perspektivet i störst utsträckning är böckerna som är skrivna 

1973 och 1984. Böckerna som är skrivna 1973 och 1984 använder OCH- perspektivet genom att 

skriva om kvinnor i korta textstycken. Även boken från 2008 använder sig av OCH- perspektivet 

vid skildringar av kvinnan som grupp. 

Det tredje sättet att placera in kvinnor i historien kallar Hirdman för HUR- perspektivet. 

Författarna skildrar hur kvinnor arbetade, dock skildras ständigt kvinnans arbete utanför hemmet. 

Dock finns det problem med dessa typer av beskrivningar eftersom den skildrade kvinnan aldrig 

kan stå för hur majoriteten av kvinnorna levde och andra sidan går det kanske heller inte att få 

med hur alla olika samhällsklasser levde. Gemensamt för alla böcker är att de flesta böckerna 

beskriver kvinnans arbete utanför hemmet.  Den bok som använder HUR- perspektivet först och 

främst är boken som är skriven 2008. I boken som är skriven beskrivs hur kvinnor levde under 

olika tidsperioder. 

Den fjärde och sista klassificeringen som Hirdman använder sig av är genushistoria. Inom 

detta perspektiv studerar man förhållandet mellan man och kvinna ur ett maktperspektiv. Vid 

analyseringen av denna typ av genushistoria bör poängteras att i denna studie har enbart kvinnor 

studerats och inte män. Detta perspektiv framträder tydligt i boken Alla tiders historia bas som är 

skriven 2008. I boken från 2008 presenteras förhållandet mellan man och kvinna. Vid ett flertal 

tillfällen lyfter författarna upp ojämlikheter mellan män och kvinnor. I boken som är skriven 

2008 finns längst bak i boken ett kapitel som enbart behandlar jämställdhet i detta kapitel 

behandlas förhållandet mellan män och kvinnor. Kvinnor beskrivs vara underordnade männen 

och diskriminerande, på vilket sätt kvinnor var diskriminerade framkommer inte i texten.  

Klassificeringen genushistoria används först och främst i boken från 2008 då förhållandet mellan 

man och kvinna presenteras.               
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Förändringar över tid 

Jag tycker mig kunna skönja en viss fördröjning i källmaterialet. I boken som är skriven 1984 

finns fler starka kvinnor presenterade och texten tydde på att kvinnorörelser berördes mer 

ingående i boken som är skriven 1984 än vad de gjorts i boken som är skriven 1973. Jag trodde 

mig få se fler exempel på kvinnor och kvinnorörelser i boken som var skriven 1973 eftersom det 

var under 1960-talet och 1970-talet som den andra feministiska vågen tog fart. Frågan är om det 

egentligen är en frödröjning i källmaterialet eller om det helt enkelt är så att kvinnorörelserna inte 

fick genomslag under 1970,1980 och 1990-talet i läroböcker på samma sätt som de tycks fått 

under 2000-talet. Resultatet på studien skulle kunna peka på båda delarna.  

Ammert beskriver i sin bok hur det politiska klimatet påverkar historiekulturen och 

historiesynen som i sin tur påverkar läroplaner och kursplaner. Ammert beskriver det hela som en 

cirkel, även om politiken påverkar historiesynen i samhället påverkar också omvänt 

samhällsdebatten politiken. Läroboken är ett resultat av den rådande politiska debatten och den 

rådande historiekulturen.89 Resultatet från min studie kan tolkas stödja en sådan tes att 

samhällsklimatet och samhällsdebatten påverkar historieskrivingen av kvinnor i efterhand. Den 

andra feministiska vågen som tog fart med kvinnorörelser under 1960-1970-talet kom först att 

framskrivas i större utsträckning och mer ingående 30 år senare i läroböckerna, det vill säga i 

boken från 2008 kom kvinnor att skildras ur flera olika perspektiv kvinnor kom även att skrivas 

in i historien på flera olika sätt och i större utsträckning. Utifrån min studie tycks det finnas 

indikationer på att det förändrade samhällsklimatet gällande genusfrågor syns i utformningen av 

läroböckerna. Kanske måste samhällsdebatten hinna landa och svalna innan den tas upp i 

läroböckerna.   

Min uppsats har bidragit med ny relevant kunskap i förhållande till vad forskningen redan 

givit. Tidigare forskning har som ovan nämnts visat på att kvinnor omnämns kvantitativt mindre i 

läroböcker samt att kvinnor ofta omnämns i titlar som hustru, dotter eller drottning. Tidigare 

kvantitativa studier har även visat på att kvinnor omnämns i allt större utsträckning i modernare 

böcker än vad kvinnor omnämns i äldre böcker. Till skillnad från tidigare forskningsresultat har 

min studie visat på att kvinnor ofta omnämns i förhållande till mannen. I läroböckerna beskrivs 

kvinnor i förhållande till mannen ur flera olika synvinklar. Resultaten visar på att det finns en 

tröghet över tid vad gäller i vilken utsträckning kvinnor och kvinnorörelser omnämns i 

läroböcker. Tillskillnad från tidigare forskning har denna studie inte bara fokuserat på kvinnor 

eller män, utan denna studie har även fokuserat på kvinnorörelser. Till skillnad från redan tidigare 

forskning visar studien på att kvinnorörelser får en betydligt större plats i moderna läroböcker. 

Detta resultat visar på en tröghet i läroböckerna. 

Resultaten kan användas som jämförelse vid framtida forskning. Resultaten av studien kan ge 

en representativ bild och skönjning av hur kvinnor och kvinnorörelser framställs i ett urval 
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läroböcker. Resultaten i denna studie visar på strukturer som finns i samhället, däremot inte sagt 

att kvinnor alltid framställs enligt denna studies resultat. De strukturer som visar sig i studien är 

att det sker en förändring över tid vad gäller hur kvinnor och kvinnorörelser gestaltas i 

läroböcker. Studiens resultat visar på att det sker en långsam och trög förändring i hur kvinnor 

och kvinnorörelser skildras i läroböcker.    

Pedagogiska konsekvenser 

Eftersom läroböcker används av många läsare är det viktigt att veta vad som faktiskt står i 

läroböckerna. Historieböcker som används inom historieundervisning består av faktatexter vilket 

betyder att det är förklarande texter det vill säga texter som förklarar processer och sociala 

fenomen. Det är viktigt som lärare att studera vilka processer som förklaras och hur dessa 

processer förklaras.  Lärare och läroböcker är påverkade av regler och förordningar. Som lärare är 

det viktigt att kunna se om läroboken innehåller den information som förordningarna kräver. Om 

viss information saknas är det upp till läraren att själv lägga till den information som saknas. 

Resultatet av denna studie är att som lärare bör man ha i åtanke att det som är aktuellt i dagens 

samhälle inte alltid speglas i läroböckerna. Även om den andra feministiska vågen var stor under 

1970-talet betyder det inte att läroböckerna tog upp kvinnorörelser. Det som sker ute i samhället 

speglas inte alltid i läroböckerna.   

I denna diskussion kan det låta som att lärare alltid skulle använda läroböcker i sin 

undervisning, givetvis är så inte fallet. Av egen erfarenhet finns det lärare som aldrig använder en 

lärobok medans det i andra fall finns lärare som alltid använder sig av läroböcker. Vare sig lärare 

använder läroböcker i undervisningen eller inte, finns det en möjlighet att lärare ändå studerar 

läroböcker och att innehållet i läroboken styr det läraren väljer att ta upp på lektionerna. Även om 

läraren inte låter eleverna läsa läroboken kan läroboken ändå styra undervisnings stoffet. 

Jag vill ytterligare en gång poängtera att det är viktigt för blivande lärare att utveckla sin 

förmåga att kunna granska läromedel och att förhålla sig kritiskt till källor och utveckla sin 

förmåga att finna tecken på diskriminering och kränkningar i läromedel om det så gäller kvinnor 

eller andra grupper i samhället. Denna studie visar på att även om samhället förändrats, är det 

inte alltid säkert att lärobokens skildringar förändras. Läroböcker skrivs av läroboksförfattare, 

författarna är omgivna av en viss situation och ett visst samhällsklimat, som kommer att påverka 

lärobokens utformning och innehåll, det är dock inte säkert att det rådande samhällsklimatet tar 

sig uttryck i läroböckerna i dess samtid. Vare sig kvinnan skildras eller inte skildras i läroböckerna 

i historia är det upp till läraren att avgöra hur mycket av historian som ska skildras ur ett 

genusperspektiv.   
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Framtida forskning  

Det går att vidare utveckla denna uppsats. Vidare studier skulle kunna undersöka 

läroboksförfattarnas kön och bakgrund i förhållande till lärobokstexten. En vidare studie skulle 

kunna visa på om författarnas bakgrund påverkar lärobokens innehåll i en större utsträckning än 

det rådande samhället. För att ta studien ytterligare ett steg kan bilderna i läroböckerna studeras. 

På ett flertal bilder i läroböckerna figurerar kvinnor utan att kvinnorna på bilden omnämns. 

Därför vore det intressant att studera hur kvinnor framställs genom bilder i läroböcker. Att 

studera vad bilderna ger för intryck av historiska kvinnor. Jag lämnar en sista fråga till fortsatt 

forskning: Är det så att kvinnor ska behöva gå in i mannens roll för att få en chans att bli 

inskrivna i historien?  
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