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Sammanfattning 
 

Denna uppsats är en textanalytisk studie med genusvetenskaplig ansats fokuserad på 

innehållsanalys utifrån  socialkonstruktivistisk teori. Syftet med föreliggande arbete har varit 

att undersöka vilka grupper av historiska och anonyma gestalter som förekommer i tre 

gymnasieläroböcker i historia, i vilken utsträckning dessa grupper gestaltas av män respektive 

kvinnor samt i vilka sociala sammanhang och historiska kontexter kvinnor respektive män ges 

utrymme. 

De personer som mest framträder i materialet har visat sig vara Adelspersoner och Politiker 

liksom olika sorters Kulturarbetare.  Såväl män som kvinnor representeras i dessa grupper 

men kvinnorna i oerhört mycket mindre utsträckning. I likhet med tidigare granskningar av 

läroböcker i historia utifrån ett genusperspektiv är kvinnor gravt underrepresenterade i 

materialet.  Sett till i vilka sammanhang kvinnor och män omskrivs i texterna framträder män 

främst i olika maktpositioner eller som en inofficiell maktkoncentration i samhället. Kvinnor 

framställs främst som offer för social, ekonomisk och samhällelig orättvisa i egenskap av att 

de är just kvinnor.   

Det viktigaste resultatet av denna uppsats är att den synliggör vilken historieskrivning som 

förmedlas i de studerade läroböckerna, nämligen den politiska historien och att ett sådat fokus 

oavkortat leder till att mäns representation blir större än kvinnors. Min studie visar tydligt att 

ett fokus på exempelvis hemmets sfär, civilpersoner och sociala relationer skulle bidra till att 

synliggöra fler kvinnor i historien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Läromedel, textanalys, historia, genus.  
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Inledning och bakgrund 

 

Vid sidan av den organiserade prostitutionen fanns också en omfattande inofficiell könshandel, 

där underbetalda fabriksarbeterskor och tjänsteflickor drygade ut sin magra lön.
1
 

Disciplinen var sträng i den gamla folkskolan. Här sitter eleverna två och två och läser i samma 

bok, pojkarna för sig och flickorna för sig. Fröken håller noggrann kontroll över ordningen i 

klassen.
2
 

Spannmål, metaller eller kvinnor var åtråvärda krigsbyten
3
 

 

Att berätta historia utifrån personer och deras erfarenheter har såväl pedagogiska som 

narrativa poänger. Historiska förlopp kan uppfattas som abstrakta och blir enklare att ta reda 

mer om, förstå och förklara om vår berättelse rymmer olika aktörer. Således förekommer det 

en uppsjö av namngivna som anonyma män och kvinnor i historieläroböcker för gymnasiet. 

Vid sidan om krafter som människor inte kan påverka och samhälleliga strukturer förklaras 

historiska skeenden utifrån olika aktörers perspektiv, och enskilda individer eller grupper av 

människor lyfts fram som mer eller mindre viktiga för hur världen kommit att formas. Social, 

kulturell, politisk samt teknologisk utveckling ges utrymme vid sidan om de 

världsförändrande konflikterna och maktens spel. Detta medför att män och kvinnor 

förekommer i historielärobokstexter i en rad olika sammanhang och på grund av de olika 

vilkor som män och kvinnor levt under medför detta att män och kvinnor framkommer i olika 

hög grad, i olika sfärer av samhället och i olika sammanhang.  

Moderna läroböcker visar på en medvetenhet om de olika förhållanden under vilka män och 

kvinnor levt i historien. Vid sidan om redogörelser av utjämnandet av klassklyftor beskrivs 

nästan alltid kvinnors missförhållanden, strävan efter social rättvisa och vinst därav. Inte 

sällan problematiseras också sagda missförhållanden. De människor som åtefinns i 

historieskrivningen har idag en diversifierad bakgrund och är av olika geografiska och etniska 

ursprung, kön och klass. Trots detta föreligger det fortfarande en enorm 

representationsskillnad i fråga om andelen män och kvinnor som förekommer i materialet. 

Detta är ett missförhållande som denna uppsats har för avsikt att granska. 

                                                           
1 Nyström, Örjan & Hans. Perspektiv på Historien A. (2001) sid 228. 

2
 Nyström, Örjan & Hans & Lars. Perspektiv på Historien B. (2004), sid 31. 

3
 Nyström, Örjan & Hans & Lars. Perspektiv på Historien 50p. (2004) sid 35. 
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Rimligtvis existerar det mer eller mindre ett standardiserat läroboksmaterial inom 

historieämnet på gymnasiet. Det är  inte kontroversiellt att påstå att det  föreligger vissa 

skillnader hur män och kvinnor porträtteras i detta material. Problematiken med detta 

föreligger inte i att män haft en priviligierad plats i västvärlden historiskt sett, utan att denna 

grupp fortfarande tillåts ha det i egenskap av hur mycket vikt som läggs vid dessa i 

läroböckerna till nackdel för andra  grupper i samhället. Till skolans uppdrag hör att främja 

tolerans, respekt och öppenhet gentemot andra. Detta ses inte minst i det 

jämställdhetstänkande jag och andra pedagoger anser bör genomsyra undervisningen. I 

egenskap av att jag tillhör en av de mest privilegrade grupperna i samhället, nämligen vita 

män, är det viktigt för mig på ett personligt plan liksom kopplat till min kommande yrkesroll 

att bilda mig en uppfattning i frågan:  Hur pass jämställd är egentligen historieundervisningen 

i läroboksavseende?   

Litteraturöversikt 

Tidigare forskning om läroböcker 

För utbildade pedagoger med utvecklad didaktisk kompetens utgör ämnesläroböcker idag inte 

en källa till ”sann kunskap”. Den används snarare som referensmaterial än rättesnöre, ur 

vilken läraren hämtar idéer och material vilket denne kan anpassa till sina elevgrupper och 

undervisning. Trots detta står läroboken som historiekulturell artefakt
4
 ändå centralt inom 

undervisningen.
5
 En rapport från Skolverket från 2003 visar på att läroboken dominerar när 

det gäller arbetet i klassrummet, oavsett om man arbetar med bokens texter direkt eller bara 

använder den som referenspunkt.
6
 Det går att spekulera kring att läroboken  tappat mark idag i 

jämförelse med exempelvis digitala läromedel, då dess användning inte ses som kreativ eller 

progressivt.
7
 Läroboken har en dominerande ställning framförallt hos outbildade lärare.

8
 Min 

reflektion kring detta är att det för outbildade lärare kan vara svårt att med gott samvete själv 

fatta beslut om vad som är tjänligt undervisningsmaterial, varför den färdiga läroboken kan 

vara bekväm att falla tillbaka på.    

 

                                                           
4
 Med detta menat att läroboken dels är ett konkret och fysiskt uttryck för vad någon vill förmedla (en artefakt) 

samtidigt som den är spegling av den kontext den tillkommit och verkar i. (det vill säga existerar i en 

historiekultur) Ammert, Niklas. Det osamtidigas samtidighet (2008) sid 25.   
5
 Ammert, Niklas. Att spegla världen (2011) sid 28.  

6
 Skolverket. Nationell utvärdering av grundskolan 2003. (2004a-b & 2005) sid 61, 35. Ammert (2011) sid 41. 

7
 Ammert (2011) sid 27 

8
 Ammert (2011) sid 28 
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Läroboken beskrivs av historikern Klar-Göran Karlsson existera och verka i en didaktiskt 

kommunikationskedja.  

 Figur 1: Den didaktiska kommunikationskedjan. Min illustration utifrån Karlssons teoretiska resonemang. 

 

 

Detta är en förenklad modell av hur historieläroböcker och dess innehåll produceras och 

reproduceras.  Sfärerna som Läroboksförfattare och Förlag är mer komplexa än vad som ges 

sken av här eftersom dessa färgar läroboken i egenskap av sin ambition, förförståelse eller 

agenda. 

Modellen tar sin början i att det existerar normer och uppfattningar om världen och vilken 

världsbild som förmedlas i skolan på en samhällelig, politisk, kulturell och 

utbildningsrelaterad nivå. På denna nivå fattas beslut om vad en lärobok bör innehålla i fråga 

om stoff såväl som värderingar, varpå detta konsolideras i statliga styrdokument för skolan 

vilka sedan blir underlag för läroboksförfattare att förhålla sig till i sitt sammanställande av 

läroboken. Läroboken och dess innehåll filtreras därefter genom utgivningen och tryck av 

förlag. Vilka läroböcker som köps in och används på skolor avgörs sedan i dialog mellan 

lärare och rektorervarefter läroboken och dess innenhåll förmedlas i pedagogisk situation 

mellan lärare och elever där de sistnämnda internaliserar innehållet och utvecklar kunskaper 

och färdigheter därefter. Slutligen går eleverna ur skolan och deltar i samhällslivet, vilket för 
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oss tillbaka till den första nivån. Vilka normer, värderingar och vad som anses vara viktig och 

god kunskap blir grunden för de beslut och riktlinjer som leder till att nya politiska beslut om 

styrdokument och läroböckers innehåll fattas. Cirkeln är således sluten.
9
 Såklart är inte 

historieundervisningen i skolan det enda som bidragit till att forma de unga medborgarnas 

uppfattningar om historiska skeenden. Även om evidensbaserad forskning saknas i hur stor 

grad läroboksstoff internaliseras av elever i skolan är det dock rimligt att anta att det inte 

lämnat dem helt opåverkade.      

Läroböcker i historia granskade utifrån ett genusperspektiv 

Historieläroböcker är knappast främmande för att granskas utifrån en genusvetenskaplig 

ansats. I rapporten I enlighet med skolans värdegrund från 2006 granskar den tidigare nämnda 

Britt-Marie Berge tillsammans med Göran Widding en rad läroböcker i olika ämnen utifrån 

just skolans värdegrund på direktiv från Skolverket. Deras fokus ligger på diskriminering och 

kränkningar och huruvida innehållet i läroböckerna kan uppleva som just diskriminerande 

eller kränkande gentemot män, kvinnor eller transpersoner.
10

  

Då jag letat efter tidigare forskning som berör mitt syfte och mina frågeställningar har jag 

funnit flera uppsatser på kandidat och magisternivå med liknande ansats. Samtliga uppsatser 

är rörande överensstämmande i resultatet att fokus i historieundervisningen ofta är föråldrat 

och ter sig mest som en redogörelse för ”kungar och krig”. Det rör sig om en eurocentrism 

grundat i en historieskrivning som nästan uteslutande sker utifrån ett västerländskt, manligt 

och heteronormativt perspektiv. Den stora skillnaden på dessa uppsatser och min egen är 

främst metodologisk då författarna använt sig av enkäter och intervjuer om lärares och elevers 

syn på historia, om de upplever den som problematisk på grund av kvinnors låga 

representation och huruvida undervisningen stämmer överrens med styrdokumenten.
11

  

                                                           
9
 Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.) Historien är nu: En introduktion till historiedidaktiken. Sid 37 – 43. 

(2008) Lund: Studentlitteratur.  

10
 Berge Britt-Marie & Widding, Göran. En granskning av hur kön framställs i ett urval av läroböcker. 

I Underlagsrapport till Skolverkets rapport 285, I enlighet med skolans värdegrund. (2006). www.skolverket.se 
11

 Genusperspektiv i Historieundervisningen – en intervjustudie i hur lärare synliggör de båda könen i sin 

undervisning. Högskolan i Borås. Institutionen för pedagogik. (2010)  

 

Pettersson, Sofia. Examensarbete:Genus och kommersialismens historia – ett genusperspektiv på 

historieundervisningen. Malmö högskola. Lärarutbildningen individ och samhälle. (2010) 

Lindström Ahlén, UllaCarin. Genus i historieundervisningen: Problem och möjligheter ur ett 

gymnasielärarperspektiv Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning och humaniora, Historia. (2005) 
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De av uppsatserna som tillkommit efter 2010 lutar sig, liksom jag gör, på en rapport från SOU 

från det året där Anne-Sofie Ohlander undersöker fyra läroböcker i historia utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv.
12

 Rapporten granskar två läroböcker för gymnasiet och två för 

grundskolan, varav mest fokus läggs på 2003 års upplaga av Människan genom tiderna, 

vilken är en Historia A-kursbok på gymnasienivå. Uttöver att jämföra i vilken utsträckning 

manliga respektive kvinnliga historiska gestalter och aktörer är nämnda redogör rapporten för 

vilken kontext kvinnor befinner sig i då de presenteras i materialet. Uttöver namngivna 

aktörer räknas också anonyma historiska gestalter i form av grupper av människor och i 

vilken utsträckning dessa tillskrivs vara män respektive kvinnor. Rapporten räknar också 

förekomsten av män och kvinnor i bildtexter och bildmaterial, samt räknar kvinnor respektive 

män som upphovspersoner bakom konstverk som figurerar i boken.  

Det viktigaste resultatet av rapporten är den att kvinnor är underrepresenterade på alla 

undersökta plan. Av 239 namngivna aktörer är 14 kvinnor.
13

 I de fall kvinnor representeras är 

de som aktörer i form av drottningar och som anonyma gestalter i form av offer, antingen i 

relation till häxprocesser, krig eller ”mäns våld”.
14

 Rapporten tillskriver också de 

specialavsnitt i boken som rubriceras med ”Kvinnor under…” vilka utgör ungefär 12 sidor av 

bokens 400 sidor vidare cementera bilden av kvinnor som udda och tillagda till texterna. Den 

generella tituleringen som ges till grupper av människor är i läroboken manlig.
15

 Resultat från 

Ohlanders och Berges rapporter korrelerar i egenskap av att kvinnor är gravt 

underrepresenterade och att vissa kommentarer i böckerna tolkas som explicit sexistiska.
16

 

Ohlanders rapport tar avstamp i den gamla läroplanens värdegrund liksom den behandlar den 

av Berge och Widding tidigare genomförda granskningen och parafraserar dess resultat om att 

det kan dröja deccenier till vi i Sverige har en ”jämställd” historielärobok.
17

  

Ohlander räknar såväl i vilken mån namngivna män och kvinnor liksom anonyma kvinnor och 

män förekommer och presenterar sedan statistik för detta i procent och sidantal.
18

  

Författarens slutsats är den att kvinnor och avsnitten i böckerna som fokuserar på dem 

upplevs som tillagda och i dikotomi mot den manliga normen.  

                                                           
12

 Ohlander, Ann-Sofie. Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia. SOU 2010:10. 
13

 Ohlander, sid 18.  

14
 Ohlander, sid 27 

15
 Ohlander, sid 38, 65  

16
 Ohlander, sid 7.  

17
 Ohlander, sid 9 – 10.  

18
 Ohlander, sid 39.  
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Kvinnorna framträder också sällan som subjekt.
19

 Hon behandlar i korthet i slutet av 

rapporten vilka eventuella konsekvenser läroboksmaterialet kan ha och menar att de knappast 

kan bidra till att dana positiva självbilder hos flickor genom kvinnliga förebilder liksom att 

pojkar möter ett snävt mansideal som riskerar att låsa dem till en begränsande och negativ bild 

av sig själva.
20

 En liknande  slutsats drar historikern och läromedelsgranskaren Sture 

Långström. Han pekar på att det i de historieböcker han studerat inte förekommer vare sig 

några kvinnor eller svensk historia efter årtalet 1945, varför böckerna omöjligen kan bidra till 

att skapa ett historiemedvetande
21

 hos svenska elever.
22

  

Också i historikern Anne-Marie Bergrens studie från 1992 om kvinnors representation i 

läroböcker för gymnasiet frågar hon sig hur flickor och kvinnor ska skunna förstå sin samtid 

och få handlingsberedskap för framtiden om de inte möter flickor och kvinnor i lärobokstexter 

som de kan relatera till.
23

 Berggrens studie av historieläroböcker visade på att endast 3% av 

texterna handlade om kvinnor. 
24

 Redan då åberopade hon en revidering av historieläroböcker 

baserat på detta resultat. Också hon menar att kvinnors representation när den sker i form av 

tillägg till huvudtexten är problematisk och driver tesen att kvinnor borde integreras i texten 

och inte förläggas med ett speciellt kapitel längst bak i boken soms så ofta är fallet. Hon 

framlägger också att läroböckerna borde fokusera på de mentala moderniseringsprocesserna 

som genomysrat västerländskt historisk utväckling de senaste 300 åren istället för exempelvis 

teknisk innovation, detaljerade krigsskildringar och raljerande över kungaled.
25

 

Tidigare forskning som sökt att studera mäns respektive kvinnors frekvens i läroböcker har 

oftast uteslutande räknat de i böckerna namngivna historiska aktörerna, Ohlander och 

Berggren undantaget. Detta är gott och väl, men vid en sådan räkning missar forskaren att fler 

människor än de kända historiska aktörerna framträder i böckerna. Framförallt civilpersoner 

framträder i grupper av anonyma människor. Redogörelsen blir missvisande. Genom att räkna 

också anonyma gestalter läggs ytterligare en dimension till forskningen och uppgifterna om 

kvinnors och mäns faktiska representation blir mer sanningsenliga och kan bidra till mer än i 

                                                           
19

 Ohlander, sid 65.  
20

 Ohlander, sid 73.  
21

 Med historiemedvetande avses den process som sker då läsaren/eleven skapar mening och identitet utifrån den 

text de möter i läroboken. Ammert (2011) sid 51. Begreppet rör också att inrätta sig själv och sin egen tid i 

förhållande till det förgångna.  
22

 Ammert (2011), sid 36- 37. 
23

 Berggren, sid 6.  
24

 Berggren, Anne-Marie. Kvinnoperspektiv på läromedlen i historia,religionskunskap och konst och 

musikhistoria samt i ämnet social – och familjekunskap. (1992-93)  Stockholm: Skolverket sid, 1.  
25

 Berggren, sid 1 -2. 



11 
 

de fall då bara namngivna gestalter granskas.Resultatet av den tidigare forskningen är att 

perspektivet som anläggs i historieläroböckerna är manligt och heteronormativt liksom 

kvinnor är underrepresenterade och framstår som tillägg till huvudtexten. Det finns ingen 

evidensbaserad forskning som visar på vilken effekt denna underrepresentation har på 

eleverna men forskarna är ense om att den knappast bidrar till en realistiska, positiv och 

konstruktiv bild av män och kvinnor. Huruvida problematiken kvarstår också i nyare 

historieläroböcker är än så länge outforskat. Inte heller har någon sökt att kartlägga mäns och 

kvinnors representation och utifrån en socialkonstruktivistisk ansats sökt att se vari 

representationen kan bero och vilka konsekvenser den kan ha.    

Syfte 
Syftet med föreliggande examensarbete är att studera i vilken grad män respektive kvinnor 

förekommer och hur de porträtteras i tre av de läroböcker som idag används inom 

historieundervisningen på gymnasienivå i Uppsala.  

Frågeställningar 
 

- Vilka grupper av historiska och anonyma gestalter förekommer i läroböckerna? 

- I vilken utsträckning gestaltas dessa grupper av män respektive kvinnor? 

- I vilka sociala sammanhang och historiska kontexter ges kvinnor respektive män 

utrymme? 
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Teori 

Socialkonstruktivism och diskursteori 
Enligt socialkonstruktionistisk forskning skapas kunskap av människor och är beroende av sitt 

historiska och sociala sammanhang. Samma kriterium gäller för språket, och således också 

texter.  Grundtesen är den att människan inte kan ställa sig utanför språket, texten eller 

världen de lever i. Vi kan inte studera verkligheten såsom den faktiskt är beskaffad utan bara 

vår upplevelse av den, eftersom vi är en del av verkligheten.
26

 Således står pragmatismen 

mellan rationalismen och empirismen och denna utgör den vetenskapliga fond mot vilken jag 

författat denna uppsats. Jag studerar inte tinget i med min textanalys utan ”talet om” tinget.
27

 

Eftersom talet om tinget kan påverka vår upplevesle av tinget anläggs för denna uppsats också 

ett poststrukturalistiskt perspektiv.
28

   

 

De utger sig för att tala med en röst och att vara logiska, fasta och stabila till sin  mening. Men 

texter har många röster och producerar därvid olika meningar, som dessutom förändras över tid.  

I och med det är texters mening skiftande och fragmentarisk. Det öppnar för en mängd skilda 

läsningar av en text. Med utgångspunkt i texternas bristande logik kan texterna dekonstrueras.
29

  

 

I boken Textens mening och makt författad av Göran Bergström och Kristina Borueus 

resonerar författarna kring hur samer och därav samisk identitet förutsätts beroende av hur de 

framställs i offentligt tryck.
30

 Enligt samma logik kommer den diskurs om kön och genus, 

män och kvinnor, manligt och kvinnligt som förekommer i läroböcker skapa förutsättningar 

för hur kön och genus, män och kvinnor liksom manligt och kvinnligt kan komma att formas 

hos läsaren eller i läsarens medvetande. Diskurs avser som jag tidigare gått in på ”talet om 

tinget” och meningsskapande, liksom identitetskapande, sker diskursivt.
31

 Idéer och 

uppfattningar är inte en återspegling av verkligheten, utan de förutsätter ett språk som 

organiserar den sociala verkligheten. Språket och hur man använder det hamnar således i 

fokus när man gör en diskursanalys. Språket återger inte verkligheten direkt utan bidrar till att 

forma det. På så sätt blir diskursanalys relaterat till makt eftersom språket sätter gränser för 

                                                           
26

 Bergström, Göran & Boreus, Kristina. Textens mening och makt – metodbok i samhällsvetenskaplig text – och 

diskursanalys. (2000, 2012) Studentlitteratur, Lund. 27 
27

 se: Widerström, Katarina Swartling. Att ha eller vara kropp – en textanalytisk studie av skolämnet idrott och 

hälsa. Örebro universitetsbibliotek, 2005, sid 44 – 45. 
28

 Bergström, Boreus, sid. 29 
29

 Swartling, sid 36–40.  
30

 Berström, Boreus sid 380. 
31

 Berström, Boreus sid 357, 378. 
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vårt sätt att tänka och handla.
32

  Det finns inte några färdiga mallar att applicera på materialet 

vid genomförandet av kritiska diskursanalyser. De språkliga kategorierna får uppfinnas av 

respektive forskare för respektive forskningsarbete.
33

 De kategorier för i vilka sammanhang 

jag funnit anonyma män och kvinnor representerade i materialet och mina resonemang och 

tolkningar därav återfinns i Appendix B i slutet av uppsatsen. 

Genusteori 

Alla studier som företar sig att undersöka hur värderingar och uppfattningar om kön 

konstrueras, internaliseras och konsolideras verkar i den genusvetenskapliga sfären. Trots de 

rudimentära kategorierna av män och kvinnor jag arbetar med och undersöker förekomsten av 

i denna uppsats behöver jag precisera ett genusvetenskaplig teoretisk ramverk att förhålla mig 

till.   

En vanlig förståelse av begreppen kön och genus är den att det förstnämnd avser biologiskt 

kön och det senare den kulturellt och socialt formade könsidentiteten. Kritik har riktats mot 

den här förståelsemodellen baserat på att den är för dikotom och inte beaktar att också 

”biologiskt kön”kan vara eller är en konstruktion. Forskare menar helt enkelt att den är för 

simpel, att vår uppfattning av oss själva och andra är mer komplex.
34

 Vart skiljelinjen mellan 

kön och genus ligger och om förståelsen av könsidentitet ens bör behandlas utifrån 

ovanstående begreppsapparat är dock inte det relevanta för min uppsats. Poängen med att 

teoritisera kring ett genusperspektiv inom ramarna för de här uppsatsen är just för att slå fast 

att manlig och kvinnlig identitet är sociala och kulturella konstruktioner, och att beroende av 

vilken social genusstruktur
35

 som presenteras i historieläroboksmaterial kan detta bidra till att 

upprätthålla stereotypa och och essentialistiska uppfattningar
36

 om manligt och kvinnligt.    

Min uppdelning av män och kvinnor sker liksom fallet är i Jörgen Mattlars avhandling 

Skolbokspropaganda utifrån ”dikotomierna maskulina respektive femenina personnamn”.
37

 I 

fallet då jag räknar icke namngivna individer eller grupper av människor utgår jag från samma 

dikotomi utifrån om orden som  används är explicit manligt eller kvinnligt betingade.    

                                                           
32

 Berström, Boreus sid 354. 
33

 Bergström, Boreus sid 381.  
34

 Carlsson, Åsa. Kön, kropp och konstruktion: en undersökning av den filosofiska grunden för distinktionen 

mellan kön och genus. (2001) sid 80. Ambjörnsson, Fanny. I en klass för sig : genus, klass och sexualitet bland 

gymnasietjejer (2004) sid 11. Connell, Raewyn. Gender (2002) sid 9, 33.  
35

 Med detta avses hur sociala och samhälleliga aktiviteter organiseras och värderas i avseende på kön. Carlsson, 

sid 32 – 33. 
36

 Se Carlson sid 28 för exempel på detta. 
37

 Mattlar, Jörgen. Skolbokspropaganda? – En ideologianalys av läroböcker i svenska som andraspråk sid 75. 
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Metod och material 

Material 
Ambition med detta uppsatsarbete har tidigt varit att granska så nya läroböcker som möjligt. 

Dels för att dessa är minst troliga att tidigare varit objekt för liknande studier, liksom det är 

dessa böcker jag förmodligen kommer att möta i mitt kommande arbetsliv. Det är också av 

intresse att kunna jämföra nyare böcker med äldre och se vilka skillnader som blir synliga.  

Urvalet av källmaterial till studien skedde således med grund i en mindre undersökning. Med 

de tankar som presenteras i inledningen till detta arbete i bakhuvudet kontaktade jag samtliga 

kommunala och fristående gymnasieskolor som finns i Uppsala kommun.
38

  I mail och 

telefonsamtal till rektorer, bibliotikarier och historielärare frågade vilka läroböcker i ämnet 

historia som användes. I de flesta fall var responsen god och de jag kontaktade 

tillmötesgående och kunde delge mer eller mindre detaljerad information om vilka 

historieläroböcker som användes och hur lärare motiverade dess roll i deras klassrum. Vissa 

lärare nyttjade läroböckerna mycket, andra nästan inte alls utan litade mer på annat 

undervisningsmaterial. En skola hade slopat läroböcker helt och förlitade sig istället 

uteslutande på specialbeställt digitalt material av såväl didaktiskt motiverade skäl som av 

miljömedvetenhet. Av de 24 skolor som kontaktades svarade 14 av vilka två förklarade att de 

inte undervisade i historieämnet, varför de föll bort genast.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38

 För en lista över vilka gymnsieskolor som finns i uppsalaområdet. 

http://www.uppsala.se/sv/Utbildningbarnomsorg/Gymnasium/Gymnasieskolor/ 
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 Figur 2. Vilka läroböcker i ämnet historia som används på gymnasieskolorna och i vilken frekvens de 

förekommer: 

 

I och med att respondentsvaret gav ett utfall på bara lite mer än 50% är detta knappast någon 

allmängiltig graf över vilka läroböcker som används mest i Uppsala, men det är en grund på 

vilken ett urval av läroböcker till en uppsats kan baseras. Perspektiv på Historien A syns här 

vara den bok som förekommer flest gånger, på hela sju olika skolor, medan Alla tiders 

historia B, Perspektiv på Historien B, Perspektiv på Historien 1b och Perspektiv på historien 

50p delar andraplatsen med att förekomma på 4 skolor vardera.  

I enlighet med min ambition att granska så nya läroböcker som möjligt blir Perspektiv på 

Historien 50p extra intressant då den gavs ut 2011. De äldre läroböckerna utgör på så sätt 

också en historisk fond på vilket sätt man kan se hur historieböckerna utvecklats. Då böcker 

ur ”Alla tiders historia”-serien tidigare varit utsatt för skrupellös granskning
39

 till skillnad från 

de övriga, har jag valt att låta boken Alla tiders Historia B falla bort ur min undersökning. Då 

                                                           
39

 se Almgren, Hans. I huvudet på en läroboksförfattare, sid 343 – 358 i Ammert (2011) samt 

Skolverket (2006) I enlighet med skolans värdegrund och SOU 2010:10 Kvinnor, män och jämställdhet i 

läromedel i skolan. 
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boken Perspektiv på Historien 1b i stort sett är samma bok som 50p med skillnaden att fyra 

mindre kapitel i den förstnämnda slagits ihop till ett större sådant i den sistnämnda faller 

också 1b bort från min studie. De  tre böcker som jag analyserat är således Perspektiv på 

Historien 50p, Alla tiders Historia A och Alla tiders Historia B.  I sanningens namn bör det 

också sägas dessa nu borträknade böcker nog hade kunnat bli föremål för studie om det inte 

vore för den väldigt begränsade tidsrymd uppsattskrivandet innebär.    

Perspektiv på Historien A 

Perspektiv på Historien A,  är en grundbok i den gamla gymnasiekursen Historia A. I enlighet 

med att det är en grundkursbok är den lång och omfattande och dess 472 sidor sträcker sig 

från forntiden, omkring fyra miljoner år sedan, till det tidiga 2000-talet. I bokens förord berör 

författarna att de för att uppnå de av läroplanen högt ställda målen i relation till vad de 

beskriver som relativt lilla tid historieämnet ges i skolan valt att beskriva vissa historiska 

skeenden och epoker detaljerad medan andra bara berörs kortfattat. Detta i enlighet med hur 

de förväntar sig att lärare och elever arbetar
40

 liksom de inte önskar komprimera ned allt av 

”det viktigaste” så kortfattat som möjligt i en bok.  Boken är kronologiskt upplagd och utgår 

från ett västeuropeiskt perspektiv, vilket uttalas i dess förord. Tidsmässigt ligger tyngpunkten 

kring tiden från 1800-talet till 2000-talet, särsilt kring 1900-talet.
41

  

Perspektiv på Historien B 

Perspektiv på Historien B är tryckt och utgiven 2004 och är tänkt att fungera som 

läroboksunderlag till historieämnets fortsättningskurser B och C på gymnasiet enligt den 

gamla läroplanen. Boken är tematiskt upplagd och mer meta-vetenskapligt inriktad än den 

presentar stoff. De olika kapitlen behandlar sätt att att se, tolka, och använda historia utifrån 

olika syften. Dels presenteras historieskrivningens rötter från dess äldsta historia till dess 

förekomst som skolämne, källkritik liksom de avslutande kapitlen ifrågasätter och 

problematiserar sanningsanspråket i vetenskapen utifrån ett postmodernt perspektiv, liksom 

den presenterar praktiska förhållningssätt vid förfarandet av en historievetenskaplig studie.
42

  

 Omkring en tredjedel av bokens 176 sidor tillägnas praktiska problembaserade uppgifter 

eleverna ska lösa för att utveckla just dessa förmågor. 

                                                           
40

 Det vill säga fördjupa sig i vissa saker och bara lätt beröra andra områden. 
41

 Nyström. Perspektiv på Historien A. (2001) sid 4 

42
 Nyström, Perspektiv på Historien B. (2004) sid 4, 5, 14 
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Perspektiv på Historien 50p 

Perspektiv på Historien 50pär en kursbok för Historia 1A1, den nya grundkurs i historia som 

ges på gymnasiet från och med Lgr11’s införande. Boken är kronologiskt upplagd och 

behandlar världshistorien ur ett västereuropeiskt perspektiv, från forntiden och människans 

ursprung till 2000-talet. Värt att nämna är att det avslutande kapitlet, ”Tiden efter 1989” är 

mycket kort samt att boken hänger upp sig vid just detta årtal. Varje epok avslutas med frågor 

och övningar som enligt författarna syftar till att komplettera framställningen och ge utrymme 

för så många perspektiv och infallsvinklar som möjligt.
43

 

Kvantitativ textanalys 

Det metodologiska tillvägagångssättet i denna uppsats är den av en innehållsanalys eller 

kvantitativ textanalys.
44

 Denna metod som den beskrivs i  Textens mening och makt benämns 

som gångbar för i stort sett vilken undersökning av vilka texter som helst där någonting 

kvantifieras, det vill säga räknas eller mäts.
45

 I mitt fall är det som räknas förekomsten och 

omnämnandet av kvinnor och män i historieläroböcker. Det bör nämnas att jag analyserar 

böckerna i sin helhet, från pärm till pärm som det heter.  

Tre genusläsningar av materialet 

Bruket av kvinnor som analytisk kategori har ifrågasatts av de som menar att denna teoretiska 

uppdelning mer bidrar till att förstärka än ifrågasätta rådande könsföreställningar.
46

 För att 

undvika detta måste analyser av hur genus konstrueras ske i jämförelse med hur både kvinnor 

och män framställs.
47

 För att verkligen komma åt hur män och kvinnor framställs i materialet 

räcker det således inte med att räkna deras förekomst i frekvens, hur metodologiskt bekvämt 

det än är att redogöra för sådana faktiska förhållanden. För att verkligen kunna redogöra för 

hur män och kvinnor framställs måste i vilka sammanhang de framträder också redogöras för. 

Däri ligger grunden till min tredelade genusläning av materialet. Dessa tre genusläsningar 

sker alltså i min uppdelning av män och kvinnor i kategorierna av Historiska gestalter, 

Anonyma gestalter liksom jag ser till i vilka Sammanhang män och kvinnor förekommer. 

                                                           
43

 Nyström, Perspektiv på Historien 50p (2011) sid 4 
44

 Bergström, Göran &Boreus, Kristina. Textens mening och makt – metodbok i samhällsvetenskaplig text – och 

diskursanalys. (2000, 2012) Studentlitteratur, Lund.  
45

 Bergström, Boreus sid 50 
46

 Karlsson, sid 241. 
47

 Karlsson, sid 243.  
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Kategorisering av personer i materialet 

De huvudkategorier jag använt mig av är att således män och kvinnor, vilka jag räknat 

förekomsten av. Huvudkategorierna är således mycket enkla. Jag har sedan utarbetat 

underkategorier utifrån Ohlanders rapport och dennes begreppsapparat. Jag har således delat 

upp männen eller kvinnorna som förekommer i läroboken som Historiska Gestalter eller 

Anonyma vilkas innebörd är densamma som Ohlander beskriver. Den förstnämnda kategorin 

har jag sedan konstruerat en rad underkategorier till utifrån vad de är för aktörer som 

förekommer.
48

 I första ledet av min textanalys arbetar uteslutande med explicita benämningar 

av manliga och kvinnliga aktörer, det vill säga  manifesta inslag i texten.
49

  Detta utesluter 

inte att jag samtidigt kan komma åt textens implicita uttryck
50

, det vill säga vilka slutsatser jag 

kan dra utifrån vad jag finner.  

Ohlander har i sin studie bara detaljläst delar av kapitel och utgått från personregister i fråga 

om vilka personer som finns med i boken. Detaljläsningen visar på att personer som 

förekommer i boken inte finns med i registret.
51

 Min detaljläsning av samtliga böcker har 

visat på att registren är otillräckliga också i deras fall.  

Historiska gestalter 

Historiska gestalter är den mest traditionella kategorin i fallet förekomsten av personer inom 

historieundervisning. Det rör sig om personer som haft särskild vikt i olika historiska förlopp 

och spelat en nyckelroll i hur historien har kommit att skrivas. Av tradition har dessa oftast 

varit kungar och drottningar, ledare och stadsöverhuvuden av olika slag, liksom reformanter, 

frihetskämpar eller de stora protagonisterna eller antagonisterna i vår historia. Ett enkelt 

exempel på en historisk gestalt i svensk historieundervisning är Adolf Hitler. Andra 

världskriget är starkt kanoniserat i den svenska skolan och för i stort sett majoriteten av 

världens befolkning är Hitler personiferingen av ondska, liksom alla dennes attribut i modern 

tid korresponderar med vår syn på diktatorer och existerar i ett populärkulturellt medvetande.  

De historiska gestalterna har delats upp i kategorier utifrån hur de beskrivs i boken och vilket 

avseende de har gått till historien. Se Appendix A i slutet av uppsatsen för en konkretisering 

och förklaring av dessa kategorier. 

                                                           
48

 se Appendix A – Kategorier 
49

 Bergström, Boreus sid 51 
50

 Bergström, Boreus sid 51 
51

 Ohlanders, sid 19.  
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Anonyma 

Anonyma gestalter avser anonyma människor och grupper av människor som förekommer i 

läroboksmaterialet och i hur stor utsträckning dessa representeras av män respektive kvinnor. 

Detta avser i vilken utsträckning direkt könsbetingade kategorier förekommer såväl som i 

vilka kontexter man talar om män och kvinnor som grupp. Exempel på direkt könsbetingade 

kategorier är  ord som ”riddare” eller ”pigor”, där den första gruppen är explicit manlig och 

den senare explicit kvinnlig.  

I vilka sammanhang möter vi män och kvinnor? 

För att kunna deducera vilken bild av män och kvinnor läroboken förmedlar har jag sökt att 

kodifiera på vilka sätt och i vilka sammanhang män och kvinnor som grupper och enskilda 

anonyma individer omskrivs. Detta har gett upphov till mellan tjugo och femton diskursiva 

kodifieringar beroende på vilken av de studerade läroböckerna det rör. Vad som anges är på 

vilket sätt män och kvinnor i huvudsak omskrivs som, det vill säga deras kontextuella 

representation i materialet.  

Kodschema och kodningsenheter 

Bergström och Boreus föreslår att det som räknas kodifieras till siffror för att underlätta 

sammanställningen
52

 men då jag upplever att jag enklast själv har översikt över mitt material 

och kan kommunicera betydelserna därav om jag använder de ord som förekommer i texten 

eller kodifierar utifrån språkliga kategorier har jag gjort så istället. Mitt kodchema
53

 över 

historiska gestalter utgörs därför av dessa individers namn. Dessa har jag sedan organiserat 

utifrån språkliga kategorier.  

I fallet av anonyma historiska aktörer blir det dock relevant för mig att nyttja ett kodschema 

eftersom jag där får hantera mer abstrakta kodningsenheter.
54

  Hela meningar tas i beaktande i 

konstruerande i dessa kodningsenheter för att sammanhanget i texten inte ska gå förlorad och 

minimera dubbelkodning.
55

 För att undvika realibilitets - och validitetsproblem söker jag att 

hantera de i materialet förekommande kvinnor och män i så tydliga kategorier som möjligt. 

Jag kan inte säga så mycket utifrån vilka enskilda ord som förekommer men då jag tar 

sammanhanget i åtanke kan jag göra det. Jag har inte konstruerat några hypoteser eller 

variabler i kodschemat innan jag tagit itu med materialet. Således har jag inte prövat någon 

                                                           
52

 Bergström, Boreus sid 61 
53

 Bergström, Boreus sid 54 
54

 De företeelser man räknar i en innehållsanalys benämns som kodningsenheter då en nyttjar ett kodschema. 

Bergström, Boreus sid 55 
55

 Kodschemat för Anonyma är konstruerat i likhet med det som presenteras i förhållande till en Irländsk studie 

om nyhetsrapporteringen kring brott. Bergström, Boreus sid 71-72 
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kategori-indelning, tes eller tanke på materialet utan syftar att redovisa vad som står och går 

att utläsa.  

Definition av Textbegreppet 

Jag utgår i denna uppsats utifrån en snäv definition av begreppet text. Vad som avses är vad 

som står skrivet i läroböckerna och män och kvinnors förekomst i bildtexter räknas men inte 

deras frekvens på själva bilderna.  

Tolkning 

Alla former av textanalys begriper sig med någon form av tolkning, eftersom texter måste 

tolkas. Den sortens innehållsanalys som i sin enkelhet går ut på att räkna ord i alla sina 

betydelser kan undvika tolkningsproblematik helt, men då inte min studie bedrivits på det 

sättet måste tolkningsproblematiken beröras.
56

 I fråga om kategoriseringen av historiska 

gestalter har jag valt att särskilja dessa aktörer utifrån vad de gått till historien som, och om 

detta kan innefattas av ett större paraplypegrepp vilket enklare gör att jag kan peka på vilka 

sorts aktörer som förekommer i materialet.  

Den största tolkningsproblematiken återfinns i mitt val av kategorier för de anonyma 

gestalternas kontextuella representation. Ett exempel får illustrera. Följande citat är taget ur 

Perspektiv på historien 50p i ett avsnitt rörande Sverige under andra världskriget: 

När en stor del av männen tjänstgjorde som soldater fick kvinnorna ta över deras ordinarie arbeten. 

Samtidigt hade de förstås kvar sitt husmodersansvar.
57

  

I den första meningen omnämns män en gång och kvinnor en. Det manligt könsbetingade 

ordet soldater är på egen hand inget sammanhang då de sker i anslutning till omnämnandet av 

”männen” som grupp, som en beskrivning av vad de gjorde. I den andra meningen omnämns 

kvinnor en gång, i åsyftandet av ”de”.  Män omskrivs som soldater, vilket inte värderas 

nämnvärt, varför jag räknar deras förekomst  här strikt i egenskap av tillhörande yrkesgruppen 

soldater. Det står att kvinnor fick ta över männens ordinarie arbete samt att de hade kvar sitt 

husmodersansvar. Således omnämns kvinnor i två sammanhang. Dels tar de över männens 

arbete samtidigt som de ansvarar för hem och barn, vilket jag tolkat som att de arbetar under 

svåra förhållanden.  Vidare omnämns de i egenskap av just husmödrar, vilket ger utslag 

också i sammanhanget av moder.  

                                                           
56

 Bergström, Borues sid. 30  
57

 Perspektiv på historien 50p, sid 210. 
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Detta är ett sätt att tolka materialet och placera in de i texten förekommande männen och 

kvinnorna. Jag kan inte anta att en annan person hade gjort exakt samma tolkningar som mig, 

varför uppsatsens intersubjektiva prövbarhet kan ses som bristande ur empiristens synvinkel. 

Men då som jag poängterat anlägger ett konstruktivistiskt vetenskapsfilosofiskt perspektiv 

åkallar jag ett mått av metodologisk tolerans
58

   utifrån de forskningsskolor som menar att det 

inte är eftersträvansvärt att bedriva forskning som kan tolkas likadant av alla människor.  

Etiska aspekter 

De etiska aspekter av samhällsvetenskaplig forskning som presenteras på Vetenskapsrådets 

hemsida
59

 rör i huvudsak den forskning som innefattar personer, deras personuppgifter och 

deras svar på frågor. Då metoden för min uppsats inte är vare sig intervju, enkät eller 

observation utan en textstudie innefattar min studie inte några personuppgifter eller några 

respondenter eller informanter. Informationskravet ställs på min uppsats på så sätt att jag ska 

vara sanningsenlig, transparent och informerande i min forskning. Jag har inga personer som 

hjälper mig med min uppsats
60

 som jag måste informera om något. Samtyckeskravet uteblir 

eftersom det inte finns några personer som kan ge samtycke för min studie. 

Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet berör inte heller min studie eftersom jag aldrig har 

några uppgifter från respondenter eller informanter att arbeta med, liksom de inte finns några 

uppgiftslämnare eller undersökningsdeltagare vars personuppgifter jag kan offentliggöra.  

Min studie använder sig inte heller av videofilmer eller ljudupptagningar.  

Min studie innefattar en textanalys av läroböcker. Läroboksförfattarna har jag inget intresse 

av att”hänga ut” på något sätt. Vilka de är spelar inget roll för min studie utifrån det syfte och 

de frågeställningnar jag formulerat. Vad som är relevant är texten och dess innehåll. Nu 

levande personer förekommer visserligen i lärobokstexterna men jag gör inga påhopp på 

varken levande eller döda personer. Återigen, jag redogör bara för i vilken kontext dessa  

personer förekommer och  i vilken utsträckning. Något sådant kan man knappast bli kränkt 

för, eftersom det redan står i läroböckerna, jag pekar bara ut det. Likaledes kan 

uppsatsförfattarna inte kränkas över hur min uppsats använder deras texter. De är publicerade 

författare som läses av gymnasieelever och lärare över hela landet och rimligtvis är de 

medvetna om att deras texter kan bli utsatta för granskning på olika sätt. Jag tjänar inte heller 

                                                           
58

 Gilje, Nils & Grimen, Harald. Samhällsvetenskapernas förutsättningar. (1992, 2007) Diadalos. Göteborg. 
59

 Gustafsson, Hermerén, Petterson. God forskningssed (2005) Vetenskapsrådet. 

http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/2011_01.pdf 
60

 Förutom min handledare, men denne tjänar jag föga att ”mörka” delar av min uppsats för. 

http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/2011_01.pdf
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på att skriva ner några av läroböckern mer än att beskriva texterna som problematiska ur ett 

genusperspektiv, om min studie nu ger mig goda skäl att skriva något sådant.   

De kriterier för god forskning som beskrivs Vetenskapsrådets rapport är dock för mig 

centrala.
61

 liksom jag ska undvika att brista i precisionen av mina frågeställningar, använda 

felaktig metod eller använda etablerad metod felaktigt, medvetet utelämna observationer, 

ljuga eller på annat sätt fuska.
62

  

Resultat 
Angivelserna för respektive kategoris förekomst presenteras bok för bok. 

Förekomsten av Historiska gestalter  
I ankntyning till respektive  stapeldiagram presenteras närmre de tio mest frekvent 

förekommande kategorierna då kvinnor och män räknas gemensamt. Därefter avhandlas i 

vilka kategorier män respektive kvinnor förekommer mest frekvent.  

Perspektiv på Historien A 
 Figur 3.1 Historiska gestalters förekomst kategoriskt uppdelat: 

 

 

Av totalt 480 i boken namngivna Historiska gestalter är 444 män och 36 kvinnor, det vill säga 

omkring 7,5%. Detta är inte riktigt så illa som de böcker i tidigare studier som har en kvinnlig 
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representation på omkring 3-4%, men fortfarande är andelen kvinnor väldigt låg.  Av  

stapeldiagramet går att utläsa att de med råge mest frekvent förekommande gestalterna är 

Kulturarbetare.
63

 Dessa individers mycket höga representation har sin bakgrund i att det i 

varje kapitel i boken ges förslag på böcker, filmer,  pjäser och dylika kulturuttryck som på 

olika sätt speglar den historiska epok som avhandlas. I anknytning till dessa nämns bokens 

författare, filmens regisör och så vidare. Därefter är det kategorin Adel
64

och Politiker
65

som 

förekommer mest, varefter fallet blir stort ner till Vetenskapspersoner och Uppfinnare.
66

 

Därefter förekommer Militärer
67

och Entrepenörer
68

varefter Civilpersoner och Reformatorer 

följer.
69

  

 Figur 3.2 De åtta
70

 mest frekvent förekommande kategorierna sett till män och kvinnor. Namn har skrivits ut i 

de fall kategorin bara representeras av en enda person: 

   

 

I frågan om i vilka kategorier män och kvinnor presenteras för läsaren förekommer först ingen 

skillnad mer än det att den manliga representationen vida överstiger den kvinnliga. Såväl män 

som kvinnor representeras i som Adel, Kulturarbetare eller Politiker, även om kvinnors 

representation är ytterst liten i jämförelse med mäns. Kvinnor ser sig representeras till större 

del i egenskap av Civilpersoner. Därefter är representationen av kvinnor skral. Emedan män 
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 200. 
64

 87. 
65

 92. 
66

 14 i båda fallen.   
67

 10. 
68

 Nio. 
69

 Sju vardera. 
70

 Åtta därför att det inte förekommer mer än åtta kategorier där kvinnor är representerade i materialet.  

Män 

• Kulturarbetare  183 

• Politiker 90  
Adel 77  

• Filosofer 15  

• Vetenskapspersoner 14  

• Uppfinnare 14  

• Militärer 9  

• Entrepenörer 9  

Kvinnor 

• Kulturarbetare 17  

• Adel 10  

• Civilpersoner 3  

• Politiker 2  

• Filosofer - Simone de 
Bouvier 

• Helgon - Heliga Birgitta 

• Militärer- Jeanne d'arce 

• Medborgarrättskämpar - 
Rosa Parks 
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presenteras för läsaren som tillhörande en av de tre ”framgånsgrupperna” sker presentationen 

av kvinnor med en enda individ i varje kategori som är vitt skiljd från männens.  

Perspektiv på Historien B 

 Figur 4.1 Historiska gestalters förekomst kategoriskt uppdelat: 

 

Av totalt 238 i boken namngivna Historiska gestalter är 207 män och 31 kvinnor. Den totala 

förekomsten av historiska gestalter är nästan bara hälften av den i Perspektiv A, vilket bör 

förstås utifrån att boken inte är ens hälften så tjock som sin A-kurs dito. Kvinnors 

representation i jämförelse med mäns är också högre, ungefär 13%, vilket visserligen 

fortfarande är mycket lite. Här skiljer sig läroboken markant från de två andra då den mest 

förekommande kategorin utgörs av Mytiska gestalter.
71

 Detta har att göra med en källövning i 

boken då flera sidor ur Gamla Testamentet ligger till föremål för granskning. Då det som 

presenteras utgörs av Första och Andra Moseboken liksom ett utdrag ur Första Krönikeboken 

är texten i stort sett ett enda långt raljerande över släktled, vilken är anledningen till det 

kraftiga utslaget.
72

 Så är också fallet med den höga frekvensen av Biskopar
73

, Historiker
74

och 

Idrottare
75

 vars frekvens och är iögonfallande hög som ett resultat av att läroboken fokuserar 

kring dessa i olika källkritiksövningar. Efter dessa specialfall återfinns Adel
76

, 
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 51. 
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 Perspektiv på Historia B, sid 26 – 27. 
73

 20 st, som förekommer i olika krönikor kring Gustav Vasas liv och leverene, sid 40-41, 88-92.  
74

 15 st, sid 138 – 145. 
75

 Sju, sid 93 – 103. 
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Kulturarbetare
77

och Politiker
78

 som de mest förekommande personerna. Civilpersoner
79

och 

Fiktiva gestalter
80

 hör också till de mest förekommande.  

 Figur 4.2 De åtta mest frekvent förekommande kategorierna sett till män och kvinnor: 

 

Förutom de specialfall som innebär en särskilt hög representation av Mytiska gestalter, 

Biskopar och Historiker liknar frekvensen i vilken kategorier män respektive kvinnor 

presenteras den i A-kursens lärobok. Adel, Kulturarbetare och Politiker finner sig starkt 

representaras av framförallt män där kvinnor representeras i större utsträckning i egenskap av 

Civilersoner. Läsaren möter också män representerade i denna kategori vilket kan härledas till 

det metavetenskapliga fokuset i denna lärobok. Den utgår i mycket större utsträckning från 

”den lilla människans”-perspektiv än att falla tillbaka på traditionell historieskrivning där 

handkraftiga aktörer påverkat historiens förlopp. Återigen återfinns kategorier av kvinnor där 

grupperna utgörs av en enda individ.  
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 33. 
78

 17. 
79

 18. 
80

 Sex. 

Män 

•Mytiska gestalter 41 

•Adel 37 

•Kulturarbetare 31 

•Biskopar 20 

•Politiker 16 

•Historiker 12 

•Civilpersoner 10 

•Filosofer7 

Kvinnor 

•Mytiska gestalter 10 

•Civilpersoner 8 

•Adel 7 

•Historiker 3 

•Kulturarbetare 2 

•Fiktiva gestalter - Lady Marion 

•Filosofer - Simone de Beauvoir  

•Politiker - Margeret Thatcher 
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Perspektiv på Historien 50p  

 Figur 5.1 Historiska gestalters förekomst kategoriskt uppdelat: 

 

Av totalt 205 i boken namngivna Historiska gestalter är 182 män och 23 kvinnor. Andelen 

namngivna aktörer är alltså mycket mindre i 50p än Perspektiv A, men fler än i Perspektiv B. 

Kvinnorna utgör återigen en minoritet, ca 11% av de i boken totalt sett förekommande 

gestalterna.  De i boken mest förekommande gestalterna är med råge Politiker
81

 vilka åtföljs 

av Adel och Kulturarbetare
82

. Därefter följer Civilpersoner
83

 vilka åtföljs av 

Vetenskapspersoner, Filosofer och Entrepenörer.
84

 Här förekommer också en i de andra 

böckerna näst intill helt översedd kategori, Kvinnorättskämpar
85

. De sista av de tio mest 

förekommande utgörs av Uppfinnare och Brottslingar.
86

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
81

 54. 
82

 33 vardera. 
83

 16. 
84

 11 i samtliga. 
85

 Sju. 
86

 Sex i vardera kategori. 
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 Figur 5.2 De sju mest frekvent förekommande kategorierna sett till män och kvinnor: 

 

Representationen av män är i samstämmig med den i de andra två läroböckerna. Förekomsten 

av civilpersoner förekommer dock här tillsammans med de mer traditionella kategorierna. 

Detta ses i att bokens uttalade fokus från läroboksförfattarna är att kombinera en utförlig 

beskrivning av västeuropeisk världshistoria vid sidan om ett kontinuerligt metavetenskapligt 

perspektiv där frågorna om källkritik och kritiskt ifrågasättande står högt. I det sistnämndas 

avseende nyttjas ”den lilla människans” perspektiv. Hur kvinnor presenteras för läsare är 

också det samstämmigt med de andra två läroböckerna, men med ett iögonfallande undantag. 

Här tillkommer en grupp av kvinnliga historiska gestalter som nästan inte alls förekommer i 

de andra böckerna, nämligen Kvinnorättskämpar.   

 Figur 6. Sammanställning av manliga och kvinnliga gestalters representation totalt sett i allt undersökt material:  

 

Män 

• Politiker 53 

• Adel 30 

• Kulturarbetare 28 

• Vetenskapspersoner 11 

• Entrepenörer 11 

• Civilpersoner 11 

• Uppfinnare 6 

Kvinnor 

• Kvinnorättskämpar 7 

• Kulturarbetare 5 

• Civilpersoner 6 

• Adel 3 

• Filosofer - Simone de 
Beauvoir  

• Helgon - Heliga Birgitta 

• Politiker - Margeret 
Thatcher 
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 Stapeldiagramet är avgränsat till att omfattade de grupper som är vanligast förekommande i 

läroböckerna.
87

 Ration namngivna män och kvinnor som förekommer i det studerade 

materialet är samstämmig med det resultat tidigare forskning om historieläroböcker givit: De 

kvinnliga aktörerna utgör en bråkdel, männen är i kraftig majoritet. Här ser vi också att det 

råder stora skillnader på vilka kategorier av gestalter som representeras av respektive kön. 

Representationen hos Kulturarbetare och Adel ser man här är könsöverskridande men i andra 

centrala kategorier som Politiker, Filosofer, Vetenskapspersoner, Entrepenörer och olika 

religionsföreträdare återfinns i stort sett inga kvinnor. Kvinnliga gestalter återfinns istället hos 

Civilpersoner liksom i egenskap av Kvinnorättskämpar.  Vilka historiska gestalter som har en 

kanoniserad ställning i den historieskrivning läroböckerna presenterar blir också särskilt 

tydlig i fallet med kvinnliga aktörer. Individer som Margeret Thatcher, Jeanne d’arc och 

Simone de Beauvoir står i stort sett som ensamma exempel för kvinnors hela representation 

inom kategorierna Filosofer, Politiker och Militärer. Heliga Birgitta ges också hon särskild 

vikt som Sveriges enda helgon.  

Förekomsten av Anonyma gestalter  

  Figur 7. Anonyma gestalter i Perspektiv på Historien A. Uppdelningen är gjort utifrån bokens kapitel.  

Perspektiv på Historien A 

 

Av totalt 615 anonyma gestalter är 405 män och 210 kvinnor. I anonyma gestalters fall utgör 

kvinnor alltså en tredjedel. Detta är markant mycket mer i jämförelse med historiska gestalter.  

                                                           
87

 10 kategorier i mäns fall, 8 i kvinnors. 



29 
 

Dessa kapitel avser att redogöra för de enligt författarna viktigaste historiska skeendena och 

utvecklingen i västeuropa från 500-talet till sekelskiftet 1900. Som diagramet visar är 

representationen av anonyma gestalter i historien störst i kapitlen Medeltiden, Nya tider nya 

världar, Revolutionernas tidevars och Borgerlighetens århundrade. I det sistnämndas fall är 

representationen av anonyma kvinnor dessutom större än den av män. 

Avsnittet om medeltiden avhandlar i kronologisk ordning folkvandringstiden i den tidiga 

medeltiden, vikingarnas härjningsresor, det feodala systemet, den kristna kyrkans funktion, 

utbredning och splittring liksom teknisk innovation främst inom jordbruket.
88

 Grupper av män 

och manligt betinget ord återfinns i texten som kungen/kungar, kejsare/kejsaren, stormän, fria 

män, länsherrar, att män dödas på olika sätt, furstar, köpmän, soldater,  adelsmän och 

rådsherrar. De få anonyma kvinnor som påtalas gör det som drottning, i anslutning till hur de 

klädde sig, att kvinnor dödas på olika sätt och att avbilden av en sträng kvinnan vid en 

medeltida karneval symboliserade döden.   

I Nya tider avhandlas kolonialismen, merkantilismen och renässansen liksom kyrklig 

splittring i och med reformation samt Sveriges stormaktstid.
89

 Grupper av män och manligt 

betinget ord återfinns i texten som kejsaren, sjömän, soldater, kung/kungar, furstar, 

storbonde/storbönder, adelsmän, legoknektar, ämbetsmän och upprorsmän. De anonyma 

kvinnor som påtalas gör det som en penningsutlånares hustru, som överlevare av männen som 

dör i krig, änkor, bondefruar och adliga kvinnor.  

I Revolutionernas tidevarv behandlas upplysning och dess efterföljande revolutioner
90

 liksom 

Sveriges politiska historia från envälde till frihetstiden tillbaka till envälde igen.
91

 Grupper av 

män och manligt betinget ord återfinns i texten som herrar, soldater, filosofer och 

vetenskapsmän, unga män, vita män, olika yrkesgrupper, adelsmän, präster, vuxna män eller 

röstberättigade män i anslutning till kampen för rösträtt. De anonyma kvinnor som påtalas gör 

det som drottningen, som fattiga kvinnor, i anslutning till kvinnors kamp för rösträtt och som 

kvinnlig arbetare i fabriker.  

 

                                                           
88

 Perspektiv på historien A, sid 44 – 83.  
89

 Perspektiv på historien A, sid 84 – 135.  
90

 Den amerikanska, den franska och den industriella.  
91

 Perspektiv på historien A, sid 136 – 185. 
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Gemensamt för dessa tre kapitel är att det i samtliga förekommer sin beskärda del av 

konflikter och krig.  

I det sistnämnda kapitlet titulerat Borgerlighetens århundrade avhandlas ideologiers och ”-

ismers” tillkomst och tillväxt.
92

 Det är i detta kapitel, där samhällsklasser beskrivs kämpa för 

social rättvisa mellan fattiga och rika, som jämställdheten mellan könen kommer på tal under 

rubriken Lika rättigheter – också för kvinnorna?
93

 Detta avsnitt medför ett fokus på kvinnans 

situation, vilket förklarar varför anonyma kvinnors representation här överstiger männens.  

Grupper av män och manligt betinget ord återfinns i texten som affärsmän, tjänstemän, 

upprorsmän, ”alla män” som får rösträtt i och med att allmän rösträtt slår igenom på olika håll 

i Europa, olika yrkesgrupper, soldater, bröder, fäder, söner eller bara som mannen i relation 

till dennes makt i jämförelse med kvinnor. De anonyma kvinnor som påtalas gör det som 

kvinnor vars rösträtt eller brist därav påpekas, änka, utifrån orättviseförhållanden som 

drabbade kvinnor, mödrar, döttrar, förskolelärarinna, sjuksköterska, postfröken, prostituerade, 

unga flickor, fabriksarbeterskor och som hustrur till de i boken förekommande namngivna 

historiska gestalterna.  
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 Liberalism, konservatism, socialism och nationalism. 
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 Perspektiv på Historien A, sid 222 – 231. 
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 Figur 8. I vilka sammanhang anonyma män och kvinnor uppträder i Perspektiv på historien A. 

 

 

Som ovanstående diagram visar möter läsaren män främst i egenskap av makthavare och som 

en maktkoncentration, detta i egenskap av såväl olika kungar, vars förekomst i kapitlet är 

särdeles frekvent, och senare politiker. Även i mer inofficiella sammanhang framträder 

männen där de bland annat i egenskap av att de är röstberättigade har makten i samhället. 

Därefter beskrivs de som aktörer i sin samtid eller i egenskap av tillhörande i olika 

yrkesgrupper. I denna kategori är framförallt soldatyrket väl representerat. Till sist beskrivs de 

i egenskap av att kunna påverka sina liv genom att driva samhällsförändringar liksom de 

utmålas som källan till konflikter och våld. Kvinnor möter läsaren främst i formen av ett offer, 

främst som konsekvens av att hennes kvinnlighet inskränker hennes rättigheter och 

handlingsutrymme i samhället, liksom som ett offer för dubbelmoral gentemot det kvinnliga 

könet. Därefter framträder också kvinnor som fria aktörer i sin samtid,  varefter de omnämns 

utifrån yrkestillhörighet. I anknytning till detta framträder de som arbetare under svåra 
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förhållanden, ofta för att de samtidigt som de arbetade ensamma ansvarade för hemmet och 

barnens uppfostran och omhändertagande, liksom de tillhandahöll lägre lön än männen. Till 

sist beskrivs kvinnor som vinnare i och med genomdrivandet av förändringar i samhället, där 

arvsrätt och rösträtt utgör viktiga landmärken. 

Perspektiv på Historien B 
 Figur 9. Anonyma gestalter i Perspektiv på Historien B. Uppdelningen är gjort utifrån bokens kapitel.  

  

Av totalt 319 anonyma gestalter är 175 män och 144 kvinnor.  Fördelningen av manliga 

respektive kvinnliga anonyma gestalter är alltså relativt jämn jämfört med representationen av 

historiska gestalter, även om männen fortfarande är i majoritet. Störst utslag ges i kapitlet 

titulerat Andra perspektiv på historien vilket således har studerats närmre i egenskap av vilka 

sammanhang män respektive kvinnor uppträder. Anledningen till att representationen av 

anonyma gestalter är så hög ses främst i det att kapitlet behandlar kvinnohistoria och 

genusperspektiv.
94

 Två kvinnliga historieproffesorer som fokuserar på just överseendet av 

kvinnor inom historieforskningen presenterar där livsförhållandena för en kvinna ur 

borgarklassen respektive arbetarklassen i Sverige under 1800-talet. Män eller mannen 

framträder framförallt i materialet som norm och styrande i samhället samt som soldater, vad 

som beskrivs som ”maktens män”, make, fäder, bröder och söner.    

                                                           
94

 Perspektiv på historien B, sid 138 – 145. 
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Kvinnan eller kvinnor framträder framförallt som arbetslösa kvinnor, arbetande kvinnor, 

kvinnors vars missförhållanden i alla samhällen som existerat presenteras, kejsarinna, hustru 

mödrar, änka, döttrar och systrar.  

 Figur 10. I vilka sammanhang anonyma män och kvinnor uppträder i Perspektiv på historien B.

 

Som diagramet visar framträder män i denna lärobok främst som inskränkare av kvinnans 

rättigheter, detta i form av män som under historiens lopp satt sig emot bland annat kvinnlig 

rösträtt och deras uttökade handlingsutrymme i samhället. Därefter sker deras representation i 

form av olika yrkesgrupper, varefter de omnämns som makthavare eller som innehavare av 

mer inofficiell makt. Deras framträdande som fäder blir centralt i det avsnitt  som tidigare 

nämnts rörande där livsförhållandena för  en kvinna ur borgarklassen respektive 

arbetarklassen i Sverige under 1800-talet redogörs för. Här framträder de i egenskap av fäder, 

bröder och söner, inte sällan i anslutning till patriarkal maktstruktur. De beskrivs också som 

fria aktörer i sin samtid.  
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Här framträder kvinnor återigen främst i egenskap av offer för sociala orättvisor och 

ojämställda förhållanden. Därefter framträder i hög grad i egenskap av mödrar, döttrar, 

hustrur och änkor. Då detta var den lott samhället givit kvinnor att existera och verka 

framträder de i dessa roller också i egenskap av fria aktörer inom hemmet och äktenskapets 

sfärer. Vidare sker deras representation i egenskap av yrkesgrupper. Då läsaren möter dem 

som outtalade offer förekommer denna benämning då deras omtalande som offer för 

samhälleliga orättvisor sker i anslutning till att läroboken aktivt problematiserar den plats 

kvinnohistoria tidigare tagit i historieläroblöcker. Slutligen förekommer kvinnor också som 

aktörer, fria att påverka sin samtid. Kvinnors offerroll kritiseras samtidigt som den trots allt 

omnämns och på så sätt fortsätter konsolideras. 

Perspektiv på Historien 50p 

 Figur 11. Anonyma gestalter i Perspektiv på Historien 50p. Uppdelningen är gjort utifrån bokens kapitel.  

 

Perspektiv på historien 50p är som jag tidigare påtalat utformad som en slags kombination av 

de två andra böckerna i egenskap av att den till stor del kombinerar stoffet från Perspektiv på 

historien A med de problematiserande och kritiserande ansatser som åtefinns i Perspektiv på 

historien B. Av totalt 283 anonyma gestalter är 143 män och 141 kvinnor. Hårt räknat är hela 

49% av de i boken framställda anonyma gestalterna kvinnor, vilket är iögonfallande jämnt 

fördelat. De kapitel som i störst utsträckning ger utslag vid mätning av anonyma gestalters 

representation är som diagramet visar Det moderna samhällets framväxt
95

, Västerlandet 
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 Perspektiv på Historien 50p, sid 55 – 98. 
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erövrar världen
96

, Från krig till krig
97

 samt Efterkrigstiden.
98

 Dessa ligger därför till grund 

för vidare analys.  

Det moderna samhällets framväxt börjar med upplysningstiden och går vidare med de tidigare 

nämnda revolutionerna. Ett avsnitt tillägnas speciellt kvinnornas förbättrade rättigheter i 

samhället.
99

 Anonyma män och manligt betingade ord framträder i form av kungar, präster, 

bönder, adelsmän, köpmän, brudgumen, olika yrkesgrupper, män eller mannen påtalas i 

relation till rösträttsfrågor, fäder, söner och bröder.  Anonyma kvinnor och kvinnligt 

betingade ord framträderi form av kvinnors förhållanden under 1700-talets sociala revolution 

med fokus på deras missförhållanden, arbetare i fabriker, prostituerade, mödrar, döttrar och 

hustrur.   

I Västerlandet erövrar världen avhandlas arbetarrörelsens och kvinnorättsrörelsernas 

framväxt följt av en förklaring av imperialismen, det första världskriget och den ryska 

revolutionen. I slutet av kapitlet avhandlas Sverige under sekelskiftet 1800 till 1900 i och med 

utvandringen, folkrörelserna och demokratins genombrott. Anonyma män och manligt 

betingade ord framträder i form av kungar/kungarna, shogun, generellt som män eller 

mannen, soldater, tsar, kejsare, dräng, länsman och i anslutning med frågor om rösträtt för alla 

”män”. Anonyma kvinnor och kvinnligt betingade ord framträder generellt som kvinnor, 

modiga kvinnor, i relation till kvinnorörelsen och kampen för rösträtt, kvinnor som övertar 

mäns arbete då de går ut i krig, flicka, moder, piga och husmödrar. 

I Från krig till krig fokuseras det på USA och Sovjet och maktkampen mellan dessa varefter 

nazismen framväxt, andra världskriget och förintelsen avhandlas följt av mellankrigstiden. 

Anonyma män och manligt betingade ord framträder i form av arbetslösa,i relation till lika 

rösträtt för män och kvinnor, nazister, drängar, generellt som man eller mannen, springpojke, 

grabb och soldater. Anonyma kvinnor och kvinnligt betingade ord framträder som mödrar, i 

relation till lika rösträtt för män och kvinnor, nazister, propagandamaterial, krigsoffer, 

generellt som kvinna eller kvinnor, hembiträde och hemmafru.  
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I det sista av de fyra kapitlen behandlas just efterkrigstiden och det kalla kriget. Kapitlet 

avlutas med en redogörelse för Sovjetunionens fall och den vidare demokratiseringsprocess 

som genomsyrade såväl de före detta Sovjetiska staterna som Sverige. Vad som gör att 

kvinnor tar mer plats än männen i kapitlet om efterkrigstiden har att göra med att kvinnans 

ekonomiska frigörelse på 1970-talet, såväl internationellt som i Sverige, avhandlas.
100

 

Anonyma män och manligt betingade ord framträder i form av soldater, han, vit man, olika 

yrkesgrupper, och omnämns i relation till 1970-talets kvinnokamp, angående föräldraledighet 

och debatten om preventivmedel. Anonyma kvinnor och kvinnligt betingade ord framträder i 

relation till ekonomisk frigörelse från sina män, som olika yrkesgrupper, fru till historisk 

gestalt liksom också de omnämns i relation till 1970-talets kvinnokamp, angående 

föräldraledighet och debatten om preventivmedel. 
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 Figur 12. I vilka sammanhang anonyma män och kvinnor uppträder i Perspektiv på historien 50p.

 

Utifrån ovanstående diagram går att utläsa att män återigen  främst möter läsaren i egenskap 

av makhavare eller i en maktkoncentration. Därefter möter läsaren också män som  offer, 

detta främst i egenskap av soldater under första och andra världskriget vilka 

ödesbeskrivningar är särskilt eländiga. Män framstår därefter som  vinnare i och med 

samhälleliga demokratiseringsprocesser och framträder därefter som yrkesgrupp, och denna 

gång som soldater främst, och som aktörer fria att påverka sin samtid. 

Också i denna läroboksfall möter läsaren kvinnor främst i egenskap av offer, men därefter 

som vinnare i och med samma demokratiseringsprocess som gagnar männen i samhället. 

Därefter ses kvinnora representerade som olika yrkesgrupper, som moder, dotter eller 

hushållerska samt fri aktör. 
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Analys 

Enligt läroboksförfattaren Hans Almgren har målet med historieskrivningen i läroböcker sen 

1980-talet varit att förmedla den politiska historien. Detta var vad som utgjorde  

historieböckernas röda tråd fram till 2000-talet då fokuset sakta flyttades till källkritik och 

olika tolkingar.
101

 De grupper av historiska gestalter som förekommer i läroböckerna jag 

studerat är således också de individer som besuttit eller besitter politisk makt. I äldre 

historieskrivning  ses detta i representationen av olika adelspersoner, i mer modern i form av 

politiker. Speciellt Perspektiv på Historien A vittnar om hur trögflytande 

läromedelsutvecklingen är i och med att boken till stor del fortfarande handlar om den 

politiska historien och en redogörelse av densamma. Det är då inte så konstigt att 

representationen av män är så överväldigande. Den  politiska makten genom historien har 

främst legat hos män och hos politiker i mer modern tid återfinns betydligt fler män än 

kvinnor. En redogörelse av politisk historia leder oavkortat till att mäns representation blir 

större än kvinnors.  Vid sidan om de individer som haft den politiska makten och varit i 

besittning av våldsapparaten
102

 är en annan grupp av människor i de böcker jag studerat 

särdeles framträdande, nämligen kulturarbetarna. Den äldsta historieskrivningen skildras i 

bilder och porträtt, liksom senare i modern tid av fotografier. Valet av dessa bilder och 

upphovspersonerna till dem kommer därför att svara för en betydande del av det intryck av 

historien läroböckerna förmedlar.  

Perspektiv på Historien A är den tyngsta och mest omfattande av de studerade läroböckerna, 

såväl till sidantal som mängden personer som anges. Jag upplevde den vid läsningen som 

nästintill exceptionellt namntyngd, speciellt med tanke på de ”tips till fördjupning” som 

presenterandet av diverse kulturarbetare i slutet på varje avsnitt. Tanken med dessa är att de 

skall utgöra ett enkelt sätt att levandegöra och tillgodogöra sig den historiska epoken för 

eleven, även om verken som presenteras måste tituleras som ”populärkultur”.  Hänvisningen 

till dessa verk gör att ytterligare kulturarbetarpersoner i form av författare och regisörer ges 

stort inflytande över vilken bild av historien som förmedlas.  Perspektiv på Historien B visar 

på att beroende av vilket källmaterial som presenteras kan gestalternas representation komma 

att ändras betydligt. Detta påvisas i denna boks fall med särskilda källkritiksövningar då 

Mytiska gestalter, Biskopar, Historiker, Idrottare liksom Civilpersoner blir särdeles 

framträdande gestalter.  
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Vid sidan om det källkritiska fokuset i Perspektiv på Historien B är det fortfarande Adel, 

Politiker och Kulturarbetare som ges störst utrymme i samtliga böcker.  Kvinnor förekommer 

i stort sett i samma kategorier av historiska gestalter som män, men i oerhört mycket mindre 

utsträckning, framförallt rörande kategorin Politiker där i stort sett bara Margeret Thatcher 

omskrivs. Totalt sett till alla tre böcker utgör kvinnorna ungefär 10% av de namngivna 

gestalterna. De är i kategorin Cilvilpersoner kvinnor blir särskilt framträdande. I Perspektiv på 

Historien 50p förekommer de också nästan exklusivt i kategorin Kvinnorättskämpar, en 

kategori som endast i denna bok framträder tydligt.    

I fråga om anonyma gestalter blev fördelningen av män och kvinnor oerhört mycket jämnare, 

från en tredjedel i Perspektiv på historien A till nästan hälften i Perspektiv på historien 50p, 

även om männen totalt sett var i majoritet. Anonyma mäns och kvinnors representation visar 

vilka kapitel som anslår ett mer strukturinriktat förklaringsmönster och vilka som påvisar ett 

mer aktörsinriktat mönster. De kapitel där grupper av män och kvinnor påtalas mest är 

historiska epoker av antingen frigörelse, förtryck eller båda delarna, varpå mäns och kvinnors 

situation och villkor påtalas som förbättrade eller försämrade.  

I kapitlet Andra perspektiv på historien i Perspektiv på historien B är kvinnors förekomst 

nästan lika stor som förekomsten av män i hela boken. Varför är det så, och varför sker 

representationen av människor i stort sett bara i detta kapitel? Som kapitlets titel vittnar om 

kretsar detta avsnitt i läroboken kring historieskrivning och historieskildring ur andra 

perspektiv än de härskande klassernas. Traditionell historieskrivning kritiseras och boken tar 

upp exempel på författare, medborgarrättskämpar och historiker som pekat på en mer 

diversifierar perspektiv då ”de små människorna”, det vill säga de fattiga, kvinnorna och 

människor som faller utanför den geografiska och kulturella västeuropeiska sfären, annars lätt 

glöms bort. Kapitlet håller en förhållandevis hög nivå och presenterar uttryckligen läsaren för 

klassperspektiv, genusperspektiv och postkolonialt perspektiv. Huvudelen av kapitlet utgörs 

av uppgifter och diskussionsfrågor rörande dessa olika paradigm.
103

   

Enligt Bergren innebär inte en jämnt fördelad representation av män och kvinnor inte 

automatiskt en genusmedveten historielärobok. Eftersom det utifrån ett traditionellt perspektiv 

på historieskrivning existerat fler manliga än kvinnliga aktörer på historiens scen
104

 skulle en 

helt jämn fördelning av de i boken förekommande männen och kvinnorna bara vara ytligt 
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eller skenbart jämnställd.
105

 En sådan kvotering skulle inte vara rättvis historieskrivning. Vad 

som däremot är avgörande är vilken sorts historieskvining böckerna väljer att fokusera på då 

detta kan ha avgörande betydelse för vilka historiska aktörer, namngivna som anonyma, som 

då tar uttrymme och i vilka kontexter.
106

 Min studie visar tydligt att ett fokus på exempelvis 

hemmets sfär, civilpersoner och sociala relationer skulle bidra till att synliggöra fler kvinnor i 

historien.  

Min studie visar på att de anonyma män och kvinnor som återfinns  i texterna framträder i vitt 

skiljda sammanhang. Män omtalas allt som oftast i sammanhang av maktuttövning medan 

kvinnor beskrivs som offer för förtryck i egenskap av sitt kön, lidande och kämpande i en svår 

tillvaro utifrån olika perspektiv. Även om män också omtalas som offer, bland annat egenskap 

av soldat i första världskriget eller några av de otaliga krig som redogörs för, beskrivs deras 

offerroll, lidande eller kamp mest utifrån andra kategorier än just könsliga. Även om kvinnor 

beskrivs som offer också på grund av andra kategorier än sitt kön är deras svårigheter i störst 

utsträckning baserat på faktumet att de är kvinnor. Ett exempel är hur kvinnor omskrivs som 

Arbetare under svåra förhållanden i och med att deras män tvingas dra ut i krig, då kvinnorna 

får ansvara för såväl barn som de tar över männens ordinarie arbete. Aldrig beskrivs män som 

lidande i arbetslivet på grund av att deras hustrur  ligger i barnsäng eller förolyckas på något 

sätt. I Perspektiv på historien B och Perspektiv på Historien 50p innebär det  ändrade fokuset 

från traditionell historieskrivning till en problematiserande ansatsen och källkritiken att 

kvinnor tar mycket mer plats i materialet. Just då äktenskapet som institution tas upp och 

traditioner och funktioner därikring ges kvinnor utrymme som aktörer i de sfärer de faktiskt 

kunde uttöva makt. 

Talet om tinget kan påveka tinget. Detta är ett grundantagande i min studie utifrån det 

diskursteoretiska perspektiv jag anlägger. I skenet av detta går det att argumentera för att 

representationen av kön och genus, män och kvinnor, liksom manligt och kvinnligt som 

presenteras i läroböckerna jag studerat bidrar till att konstruera elevers uppfattning om kön, 

vilken då skulle vara essentialistisk och bygga på uppfattningar om traditionella 

könsmönster
107

 samt upprätthålla dessa.  
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Avslutande diskussion 

Inför 2006 års granskning av läromedel ur ett jämställdhetsperspektiv ställdes flera kriterier 

upp vilka skulle påvisa om ett material var ”jämställt” eller ”genusmedvetet”. Tre av dessa var 

huruvida män och kvinnor representerades i lika stor utsträckning, om män och kvinnor 

gjorda olika eller samma saker i texten och om någon av grupperna var underrepresenterade 

eller överrepresenterade.
108

 Material som gav utslag enligt dessa kriterier kom att klassiciseras 

som ”kvantitativt omjämställt”.
109

 Samma studie fastslog också att insprängda 

”jämlikhetskapitel” är problematiska i och med att kvinnorna i historien hanteras som 

någonting vid sidan av och skiljt från ”den vanliga” historien. Berge och Widding åberopade 

ett kontinuerligt jämställdhetstänkande för att genusmedvetenheten skulle ses som genuin.
110

  

Tydligt är att de tre läroböcker som jag granskat alla är kvantitativt ojämställda i och med 

kvinnors underrepresentation sett till representationen av historiska gestalter. Perspektiv på 

Historien B åberopar visserligen tydligare än A-kursbokens dito andra perspektiv men detta 

sker just inom ramarna för ett kapitel döpt till just detta, skiljt från ”den vanliga” 

historieskrivningen. Så är också fallet i representationen av anonyma gestalter bortsett från 

Perspektiv på historien 50p där anonyma mäns och kvinnors förekomst är nästan helt 

kvantitativt likvärdig. I denna sistnämnda bok hanteras kvinnors roll i historien inte heller vid 

sidan av den ”vanliga” historieskrivningen utan sker kontinuerligt. En genusmedveten 

ambition går alltså att skönja vid detaljläsningen. De anonyma kvinnornas höga representation 

kan vara ett sätt att jämna ut den kvantitativa ojämlikheten bland de i materialet 

förekommande personerna där historiska gestalter av relevas inte kunnat inlemmas.    

Läroböckerna är alltså till stor del kvantitativt ojämställda. Frågan är huruvida de är också är 

ojämställda på ett kvalitativt plan. Samtliga böcker problematiserar trots allt uttryckligen 

kvinnans roll i samhället och tidigare historieskrivning kring kvinnors historia och deras 

förbiseddhet.
111

 Men samtidigt som böckerna gör detta framträder trots allt en 

överrepresentation av män och en underrepresentation av kvinnor som inte går att underskatta. 

Jag skulle vilja relatera detta motsägelsefulla förhållande till skolans värdegrund. För att 

återknyta till de ord som inleder denna uppsats:   Till skolans uppdrag hör att främja tolerans, 

respekt och öppenhet gentemot andra. För att förmedla detta budskap till  elever kan man inte 
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bära säga det, eller säga åt dem att hålla med. Läraren måste inlemma detta perspektiv i 

undervisningen. Om lärarens pedagogik i realiteten inte främjar tolerans, respekt och 

öppenhet spelar det ingen roll hur mycket läraren säger åt eleven att anamma dessa 

värderingar. Monkey see, monkey do. Jag upplever att läroböckerna i nuläget hamnar i samma 

motsägelsefulla förhållande till värdegrunden. I läroböckerna påtalas hur orättvist 

förhållandena mellan män och kvinnor har sett ut. Men genom underrepresentationen av 

kvinnor vidhålls samma orättvisa. Almgren parafraserar Berggren i och med kvinnors 

representation i materialet och pekar på hur den sker antingen genom  positiva exempel när 

kvinnor mot alla odds lyckats hävda sig eller som beskrivningar av kvinnors svåra situation, 

det vill säga som offer. Han bedyrar vikten av att balansera mellan ”värdighetsforskning” och 

”eländesforskning”.
112

 Problemet är att även en balans därav innebär att problematiken 

kvarstår. I de läroböckerna jag granskat ges de få kvinnliga historiska gestalterna relativt stort 

utrymme, medan författarna inte är återhållsamma då de  beskriver kvinnors svårigheter i ett 

ojämställt samhälle. Kvinnor fortsätter att framstå antingen som offer eller superkvinnor.  

Till sist bör det dock sägas att det är trots allt lärarstilen och inte läroboken som avgör i 

undervisningen. Hur mycket lärare väljer att diskutera och problematisera ett innehåll, liksom 

i hur stor grad eleverna inbjuds till tolkning och bearbetning kommer att avgöra om ett 

läromedel blir problematiskt eller inte. Samma lärobok kan användes på många olika sätt.
113

  

Eleverna existerar som tur är inte heller i ett vakum. Även om ett innehåll presenteras på ett 

visst sätt av en lärare eller en lärobok kommer det alltid finnas de som ifrågasätter detta. Och 

ifrågasättandet är någonting av det viktigaste vi har. 
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Appendix och bilagor 

Appendix A – Historiska gestalter: Kategorier 
Jag har utarbetat vad jag anser vara ändamålsenliga kategorier för att behandla de olika 

historiska gestalterna som uppenbarar sig i det undersökta materialet. Kategorierna anser jag 

till stor vara självförklarande men preciserar här mer detaljerad vad de innebär. 

Adel 

Här ryms all sorters adliga personer som dyker upp i läroböckerna. Från kungar och 

drottningar till hertigar och baroner, allt från de första jarlarna i Sverige till moderna 

nobiliteter. 

Kulturarbetare 

Denna något modernt benämnda kategori innefattar alla i läroböckerna förekommande 

konstnärer, fotografer, musiker, tonsättare, poeter, filmregisörer, författare och pjäsförfattare 

Religionsgrundare 

Denna kategori utgörs av endast två personer; Jesus och Muhammed.  

Reformatörer 

Dessa är individerna som i traditionell bemärkelse ses som reformanter av existerande 

religioner. Martin Luther, Jean Calvin och dess likar. 

Vetenskapspersoner 

Här samsas de individer vars upptäckter radikalt förändrat människors vardag och deras syn 

på verkligheten om rampljuset, från antiken till modern tid, såsom Euklides, Ptolemaios, 

Leonardo da Vinci, Darwin, Newton, Edison mfl.  

Filosofer 

Inom denna kategori ryms de individer som varit med och format de ideaologier som 

presenteras i läroböckerna och existerar  i samhället idag. Även om flera av gestalterna som 

ryms inom denna kategori också kan tillskrivas andra epitet såsom exempelvis ekonomer och 

politiker, vilket inte sällan är fallet, har deras genomslag främst skett i att deras uppfattning 
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om någonting blivit ideologiskt bärande. Exempelvis Platon, Niccolo Machiavelli, John 

Locke, Karl Marx och Simone de Bouvier.    

Historiker 

Inom denna kategori ryms i läroböckerna förekommande namngivna historiker. 

Upptäcksresande 

Inom kategorin ryms såväl kolonialtidens traditionella upptäcksresande såsom Columbus och 

Vasco da Gama såsom mer ”nutida” utforskare av okända världar, såsom kosmonauten Yuri 

Gagarin och astronauten Niel Armstrong. 

Civilpersoner, ”den lilla människan” 

Här ryms ”vanliga personer” som inte sällan utgör ögonen ur vilka vi kan följa större 

historiska skeenden ut. Såväl svenska nybyggare som flyttade till Amerika gills som detta då 

deras historier presenteras i dagböcker och brev, liksom hur överlevare från Hiroshima ger 

ögonblicksskildringar av tid punkten då bomben briserade.   

Fiktiva gestalter 

Här ryms påhittade personer som inte rymmer någon vedertagen religiös relevans, såsom 

Robin Hood eller Arn Magnusson. 

Präster 

Då en rad olika gestalter med religiösa företecken förekommer har jag valt att dela in dessa i 

sina respektive kategorier. I denna ryms präster.  

Politiker 

I denna kategori rym alla olika former av politiska aktörer som ryms i boken då de inte passar 

bättre in i andra kategorier. Värt att nämna är att de politiska aktörer som förekommer innan 

franska revolutionen oftast är adel i första rummet. Även om det till stor del var dessa som 

besatt den politiska makten passar de bäst in i just kategorin Adelspersoner istället. 

Här samsas såväl folkvalda ledare som diktatorer och militärer som gjort stadskupp. Olof 

Palme, Adolf Hitler, Margeret Thatcher och Boris Jeltsin är alla exempel på politiker utifrån 

min kategorisering.   
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Mytiska gestalter 

Här ryms gestalter som förekommer i mytiska texter eller har religiösa förtecken. Troende i 

respektive religioner menar såklart att dessa personer funnits i verkligheten, men då det inte 

finns historiskt-vetenskapligt gångbart material som styrker detta hanteras de som mytiska 

personer. Exempel är Moses, Noa och Abraham ur Bibeln och det nordiska gudapanteonet.     

Entrepenörer 

Inom denna kategori ryms de många slagkraftiga innovatörer och kapitalister som 

förekommer i västerländsk historieskrivning men som inte kan placeras in i facket av 

”uppfinnare” som också förekommer som kategori. Den svenska, suicidala tändsticksjätten 

Kreuger ryms här, liksom Ingvar Kamprad. 

Forskare och Experter 

Denna kategori avser personer som lyfts fram inte i huvudsak som betydande för historien 

utan mer på grund av sin betydelse för forskning inom historia och representat för 

vetenskapliga perspektiv. Det är alltså personernas teorier eller liknande som står i centrum. 

Dessa personer kan vara både samtida och avlidna sedan länge. 

Lagpersoner 

Detta står för poliser vilka förekommer i ett fåtal fall. 

Biskopar 

Personer som var biskoper, för att särskilja dem från präster och dylikt. 

Idrottare 

Olika idrottspersoner, som exempelvis Jesse Owens. 

Militärer 

Härförare, krigare, befälhavare och dylikt. 

Medborgarrättskämpar 

Här ryms Martin Luther King jr och Rosa Parks bland andra. 

Religösa ledare 
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Påven ryms inom denna kategori.  

Uppfinnare 

Edison, James Watt och andra dylika individer ryms här då de var upphovspersoner till 

antingen en eller flera revolutionerande uppfinningar. 

Journalister 

Journalister helt enkelt, en sådan förekommer i hela materialet. 

Kvinnorättskämpar 

Med tanke på genusperspektivet i denna uppsats skiljs ”medborgarrättskämpar” från 

”kvinnorättskämpar”. Exempel är Elfrida André, grundaren av suffregattrörelsen och olika 

sexualupplysare som stred för kvinnans, och männens,  rätt till sin egen sexualitet. 

Indianhövdingar 

En sådan förekommer i hela materialet, men för att vara på den säkra sidan och inte 

generalisera får denna en egen kategori. 

Brottslingar 

Eftersom historien skrivs av vinnaren finns det många exempel på individer som skulle kunna 

ha kallats frihetskämpar, medborgarrättskämpar eller hjältar men som gått till historien som 

illdådare och terrorister på grund av vem som satt agendan. Gavrilo Princip ryms här, liksom 

Al Capone och Nils Dacke.     

Spirituella ledare 

Denna kategori rymmer en enda individ, Ghandi, då denne inte riktigt kan passas in i några av 

de andra kategorierna med gott samvete.  
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Appendix B – Anonyma gestalter: Kontextbaserade och diskursiva 

kategorier 
 

Att vara okunnig eller oduglig 

Detta sammanhang avser då män eller kvinnor omnämns fatta dåliga eller dåligt informerade 

beslut i frågor eller vara bristfälliga i sina åtaganden. Exempel är då kungar utmålas som 

bristade då de inte är läskunniga eller då befälhavare fattar strategiskt dåliga beslut i krig. 

Texten är dock inte förlöjligande utan konstaterande. 

Se perspektiv på historien A,sid 45, 152, 158. 

Kvinnorättskämpe 

Denna kategori ska tas bort då det avser namngivna personer, vilket jag inte skall räkna 

Att ha skyldigheter i egenskap av sitt kön eller sin sociala ställning 

Denna kategori avser såväl då kungar och stormäni enlighet med det feodala systemet har 

skyldighet att ställa upp med krigare liksom då man och hustru beskrivs ha skyldigheter mot 

varandra genom giftemål samt relationella skyldigheter människor emellan enligt 

samhälleliga normer  

Se Perspektiv på historien A: 52, 55, 223,227. 

Att bryta traditioner  

Kategorin avses då män eller kvinnors handlande bryter eller påtalas bryta mot rådande 

traditioner. 

Se Perspektiv på historien A: 130 

Att upprätthålla traditioner  

Kategorin avses då män eller kvinnors handlande bidrar till eller omskrivs bidra till att 

upprätthålla rådande traditioner. 

Se Perspektiv på historien A: 46 

B: 140 
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Hushållerska/hushållare, mor/far, dotter/son etcetera 

Denna kategori avser då män eller kvinnor omskrivs eller omnämns i huvudsak i egenskap av 

mode/fader, dotter/son eller syster/bror och liknande familjeband utan att det knyts till andra 

egenskaper eller diskurser.   

Se Perspektiv på  historien A: 127, 255, 227, 228.  

50p: 152, 171, 197, 199, 210.  

B: 138, 139, 140, 141, 144, 142, 143.  

Offer för enskilda individers handlande eller förlorare i och med samhälleliga förändringar 

Denna kategori avser då enskilda människor, ofta olika adelspersoner men också helt vanliga 

människor, mördas eller får sin frihet inskränkt, exempelvis genom reformer eller 

skatteökningar som försvårar. 

 

Se Perspektiv på  historien  A: 64, 124, 136, 194  

B: 136  

50p: 94, 113, 145 

 

Vinnare på ett socialt och maktorienterat plan i och med att samhället utvecklas 

 

118 

Denna kategori rör i huvudsak demokratiseringsprocesser av olika slag men används närhelst 

livsvillkoren beskrivs förbättras för enskilda individer eller grupper av människor i samhället, 

såväl då adelsmän får större handlingsuttrymme eller då ”folket” får mer att säga till om.  

Se Perspektiv på historien A: 129, 146, 148, 149, 150, 151,194, 195, 221 127,151, 228x4 

50p: 70, 87, 95, 107, 164, 87, 91, 95, 107, 139, 142, 164 

B: 139, 140, 142, 144, 130, 139, 140, 141, 142, 143, 144 

Aktör som kan påverka samtiden 

Denna kategori avser då en man eller en kvinna oavsett social ställning beskrivs som en aktör 

som har möjlighet att påverka sin samtid eller påvisas som handlingskraftiga. Detta rör bland 

annat beskrivnngen av gille - och skråväsendet i kontrast till vilka arebetar som inte hade 

handlingsuttrymme samhället. Här förekommer också adelsmän som spelar ut kungar genom 

sitt handlande, liksom hur borgerliga allianser sluts genom giftermål.   



51 
 

Se Perspektiv på historien A: 61,79,80, 96, 100x2,101, 107, 111, 116,127, 152, 158, 161, 165, 

172, 173, 179, 181, 218, 222,223, 224, 227, 152, 222, 223, 224, 226 

50p: 70, 89, 95, 126, 134, 147, 89, 102, 106, 135, 142 

B: 139, 140, 142, 144, 130, 139, 140, 141, 142, 143, 144 

Yrkesgrupp och arbetare under svåra förhållanden 

Denna kagegori rör främst arbetarnas förhållanden under industriella revolutionen och i den  

tidiga industrin, främst kvinnors och barns missförhållanden påpekas då. Här ryms också 

beskrivningen av bönder i svåra tider, strejker, börskraschen på 1930-talet. Förhållandena för 

kvinnor som dels arbetade, dels var mödrar, dels fick mindre betalt och sämre jobb återfinns 

frekvent.  

Se Perspektiv på historien A: K 127, 169,216, 228, 229 M 161 

50p: M 67, 129, 147, 155 K: 129, 160, 210 

B: M: 142 K: 124, 139, 141, 143 

I egenskap av innovatörer och reformatörer  

Se Perspektiv på historien A M: 59, 74, 130, 151, 165, 168,216   

Persp 50p M: 66, 83  

Kategorin avser grupper av människor, uteslutande män i texterna, som innoverar exempelvis 

handeln genom bygget av nya båtar för att frakta varor, stormän som inför kristendom i 

norden liksom förändringar eller effektiviseringar i det feodala eller andra ekonomiska 

system.  

Outtalat utestängd, offer eller utsatt för orättvisa 

Har påtalas klassförhållande, brist på rösträtt rösträtt, oförmåg att kunna delta i det politiska 

livet, vilka samhelliga sfärer personer är bundna till och dylikt. Här beskrivs kvinnan som 

offer samtidigt som det i texten beskrivs som problematisk, ur ett metaperpsketiv. 

Beskrivningen av män sker främst i hur de i egenskap av soldater lider och dör. 

Se Perspektiv på historien A: M: 148,220  

50p: M: 38, 61, 68, 81, 86, 94,105, 120, 125, 209 

B: M s126, 135, 144, 145 K: 130, 131x3, 132, 135, 137, 140 

Uttalat utestängd, offer eller utsatt för orättvisa 
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Denna kategori används då individer i egenskap av kvinnlighet eller manlighet lider 

missförhållanden, det vill säga då kön explicit påtalas. 

Se Perspektiv på historien A: M: 127, 15, 225 K: 74,127, 151, 165, 190,221, 222, 223, 224, 

225, 226, 227, 228, 229 

50p: M: 85, 86, 139, 197 K: 38, 48, 61, 67, 68, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 106, 107, 

139, 146, 185, 197, 199 

B: M:  K: 130, 131, 132, 135, 137, 139, 140. 141, 142, 143, 144 

Olika yrkesgrupper och arbetare 

Se Perspektiv på A: M: 55, 56, 66, 70, 85, 86, 89, 97, 100, 105, 107, 111, 120, 127, 132, 141, 

145, 146, 149, 150, 152, 156, 157, 158, 165,173, 174, 178, 187, 220 K: 127, 226. 227,  

50p: M: 37 x 4, 67, 122, 195, 197, 210 K: 67, 93, 111, 122, 195, 197 

B: M: 138, 139, 140, 141, 142, 143 K: 139, 140, 141, 142, 143 

Denna kategori avser då människor nämns i huvudsak i egenskap av sitt yrke utan att andra 

sammanhang blir framträdande. Köpmannayrket, soldatyrket är framträdande, liksom drängar 

eller pigor.  

Maktkoncentration och makthavare 

Denna kategori avser främst då kung, drottningar, kejsare eller liknande personer med 

officiell eller institutionell makt påtalas som just makthavare eller en maktkoncentration i 

samhället. Dock så ryms också uttövare och innehavare av inofficiell makt i samhället inom 

kategorin. Kvinnans makt framträder exempelvis i hennes ansvar för hem och barn.  

Se Perspektiv på historien A: M: 46, 51, 54, 55, 56,60, 63, 69, 73, 76, 78, 81, 85, 90, 96, 97, 

99, 100, 107, 107, 110, 111, 116,149,150, 153, 172, 178, 179 K: 79,112, 130, 153 

50p: M: 37, 37, 48, 55, 67, 88, 90, 93, 94, 95, 105,107, 125, 141, 197 K: 89, 90 

B: M: 128, 130, 131,132, 138, 140, 142, 144 K: 131, 140, 143 

Inskränkare av kvinnors rättigheter 

Perspektiv på historien A: M: 222, 223, 224, 228, 229  

50p: M: 36, 92, 106, 142, 146 

B: M: 130, 140, 142,143, 144 K: 143, 144 
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Denna kategori avser då det förekommer motståndare till kvinnans rätt att bestämma i 

samhället, liksom då det patriarkala systemet funktioner redogörs.  Här återfinns Kvinnor som 

varit enligt författare i läroböckerna varit införstådda med sin underkastelse och sett den som 

riktig. 

Upprorsmakare, upprorspersoner 

Denna kategori avser bönder som reser sig mot kungar, amerikanska frihetskrigets upptakt 

liksom  då folket gjorde uppror i början av den franska revolutionen. 

Perspektiv på historien A: M: 51, 120, 145, 208 K: 

50p: M: sid 24, K: 

Att efterlämna historiska kvarlevor, berättande källor eller publicera källmaterial 

Perspektiv på historien A: M: 62,63, 68, 108, 112 

50p: M: sid 20, 22 K: 163 

B: M: 130, 132 K: 132, 138, 140,143 

Kategorin avser då män eller kvinnors figurerar i texten i som efterlämnare av historiska 

kvarlevor, berättande källor eller pulicister av källmaterial.  

Källan till konflikt eller våld 

Perspektiv på historien A : M: 64, 66,80, 96, 100, 103, 104, 114, 116, 120, 123, 127, 141, 

146, 150, 173, 179 K: 225 

50p: M: 118, 120, 121, 194 K: 142, 194 

B: M: 134   

Kategorin avser då män eller kvinnor beskrivs som uttövare av våld eller källan till att mer 

storskaliga konflikter bryter ut.  

Påverka sina liv, genomdriva samhällsförändring genom politik, reformation eller innovation 

Perspektiv på historien 50p: M: 240, 256 K: 240, 256 

B: M: 127,132, 142 K: 132, 142, 144  

Skillnaden på denna och kategorin ”Aktör som kan påverka samtiden” är att här omskris hur 

individer strävar för och uppnår förändring utan att de har makt i sin samtid och ett 
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aktörsskap. Det handlar här snarare om en önskan och strävan till förändring än att individen 

har faktiskt handlingsuttrymme i sin samtid.  

Omnämns neutralt 

Män och kvinnor omnämns utan att jag kan härleda det till något mer specifikt, och mer 

intressant, sammanhang. 

Perspektiv på historien A: M: 147, 222, 223, 224, 227, 228 K: 222, 223, 224, 229  

50p: M: 124, 195. 215 K: 124, 146, 195, 215 

B: M: 130, 142, 143 K: 130, 142, 143, 144 

  

 

 


