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Sammanfattning 

I det här arbetet har det gjorts en kvalitativ textanalys av två läromedel i ämnet historia för 

årskurserna 7-9. Det övergripande syftet med uppsatsen har varit att komplettera den kvantitativa 

granskning som DN publicerat i Januari år 2015 och  antingen bekräfta eller motbevisa den skeva 

jämställdhetsbild som enligt denna finns i de läromedel som har undersökts. Tillvägagångssättet 

har varit en kvalitativ analys syftande till att studera vilka kvinnor som lyfts i historieböckerna och 

hur, men också att mer generellt undersöka om och hur kvinnors livsvillkor genom historien 

skildras i dessa läromedel och hur stor plats detta upptar. De teoretiska utgångspunkterna för det 

här arbetet har varit Hirdmans (1988) genusteori. De två läroböckerna i historia som har 

analyserats ingick tillsammans med två andra böcker i DN:s granskning. Båda läroböckerna är 

stadieövergripande, för årskurs 7-9, och är anpassade efter LGR11. Studiens huvudsakliga resultat 

är att kvinnor upptar väldigt lite utrymme i böckerna, och att det mesta rörande kvinnor handlar 

om vad de fick eller inte fick göra. Vidare visar resultaten att kvinnor sällan skildras som aktiva 

deltagare i historien i läroböckerna medan männen skildras som aktiva. Därutöver visar resultatet 

att historia som enbart handlar om män skildras som allmän historia genom användandet av 

neutrala ord. Slutsatsen är att det genuskontrakt som skildras i böckerna är stereotypt, på så vis 

att det kvinnliga intar en passiv roll medan det manliga intar en aktiv, och att det finns en hierarki 

där det manliga ges företräde framför det kvinnliga. Således bekräftar resultaten i den här studien 

den skeva jämställdhetsbild som påvisades i DN:s granskning, men bidrar även med en 

nyansering och kvalitativ fördjupning.   

 

Nyckelord: Historia årskurs 7-9, Läroböcker, Kvalitativ textanalys, Genus. 

  



 

 
 

 

Innehållsförteckning 

Sammanfattning......................................................................................................................................... 2 

Inledning ..................................................................................................................................................... 1 

1.0 Bakgrund .............................................................................................................................................. 2 

1.1 Historieämnet och genus .............................................................................................................. 3 

2.0 Litteraturöversikt ................................................................................................................................ 5 

2.1 Forskningsöversikt ......................................................................................................................... 5 

2.1.1 Läromedel ................................................................................................................................ 5 

2.1.2 Läromedel och genus............................................................................................................. 6 

2.2 Teoretiska utgångspunkter ........................................................................................................... 8 

3. 0 Syfte och frågeställningar ............................................................................................................... 11 

4.0 Metod, avgränsning & material ...................................................................................................... 12 

4.1 Metod ............................................................................................................................................. 12 

4.2 Genomförande ............................................................................................................................. 13 

4.3 Avgränsning & material .............................................................................................................. 13 

5.0 Resultat och analys ........................................................................................................................... 15 

5.1 Utkik Historia ............................................................................................................................... 15 

5.1.1 Livsvillkor och lagar ............................................................................................................. 15 

5.1.2 Övriga reflektioner ............................................................................................................... 20 

5.1.3 Hur stor del av boken ägnas åt kvinnor? ......................................................................... 21 

5.2 SO-S Historia ................................................................................................................................ 21 

5.2.1 Livsvillkor och lagar ............................................................................................................. 21 

5.2.2 Övriga reflektioner ............................................................................................................... 32 

5.2.3 Hur stor del av boken ägnas åt kvinnor? ......................................................................... 32 

5.3 Namngivna kvinnor ..................................................................................................................... 33 

5.4 Analysresultat sammanfattat i förhållande till frågeställningar ............................................. 34 

6.0 Diskussion ......................................................................................................................................... 36 

6.1 Resultat i relation till Bakgrund ................................................................................................. 36 



 

 
 

6.2 Resultat i jämförelse med litteraturöversikt ............................................................................. 37 

7.0 Konklusion ........................................................................................................................................ 39 

Referenslista ............................................................................................................................................. 40 

Läromedel ............................................................................................................................................ 40 

Övriga referenser ................................................................................................................................ 40 

 

 



1 
 

Inledning 

Idén om den här uppsatsens innehåll uppkom i januari år 2015 i samband med att DN 

publicerade en granskning av läromedel i historia för högstadiet. Personligen har jag länge haft ett 

stort intresse för historia, och jag visste redan innan artikeln publicerades att jag ville beröra 

historieämnet i mitt exmensarbete. Det resultat som publicerades i DN påvisade en låg andel 

kvinnor i jämförelse med andelen män i böckerna. Som många andra läsare av artikeln blev jag 

upprörd över granskningens resultat. Under mina högstadieår reflekterade jag aldrig över 

fördelningen av män och kvinnor i böckerna, men på den tiden var jag ännu inte intresserad av 

ämnet. I och med DN:s granskning började jag fundera på huruvida min brist på intresse för 

ämnet under högstadiet kunde bero på att det fanns en brist på kvinnor i böckerna. Därav 

beslutade jag att, i mitt självständiga arbete, göra en analys på läromedel i historia rörande hur 

kvinnor lyfts. Mina förhoppningar var att resultatet av en sådan kvalitativ analys skulle visa på en 

mer positiv jämställdhetsbild än den som påvisades i DN:s kvantitativa granskning. 
 

Jag vill även tacka min handledare Ann-Sofie Lönngren som har gett mig ett förträffligt stöd 

under arbetets gång, utan hennes hjälp hade uppsatsen inte blivit som den blivit.  
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1.0 Bakgrund 

”Det är chockerande läsning du har skickat. Jag blir lite stum faktiskt, och det är rätt 

ovanligt…” (Delin, 2015) 

 

Den 15 januari år 2015 publicerade DN sin granskning av läroböcker i historia. Citatet ovan utgör 

en kommentar av granskningens resultat från Ann-Sofie Ohlander professor emeritus i historia. I 

granskningen genomfördes en kvantitativ analys där förekomsten av kvinnor respektive män 

studerades i fyra läroböcker i ämnet historia för årskurserna 7-9, och där resultaten visade att 

kvinnorna endast utgjorde 10-16 % av antalet namngivna personer i läroböckerna. I de granskade 

läromedlen fanns följande antal namngivna kvinnor (i relation till totala antalet namngivna 

personer): Impuls, 32/324; Utkik, 44/282; PRIO, 64/549; samt i SO⦁S, 22/169.  

Artikeln ledde till debatt inom media och sociala medier, men uppmärksammades även av 

utbildningsminister Gustav Fridolin (Mp) som kallade läromedelsföretagen och 

läromedelsförfattarnas förbund till möte på utbildningsdepartementet. I riksdagen fördes till följd 

av mötet en interpellationsdebatt1 mellan Gustav Fridolin och Aron Modig (Kd) där Modig frågar 

”Vilken procentandel kvinnor av de namngivna personerna i en historiebok för årskurs sju till nio 

i grundskolan utgör en för ministern och regeringen acceptabel nivå?”. Fridolin svarar att det inte 

enbart är andelen kvinnor i historieböckerna som avgör om en historiebok uppfyller de krav på 

jämlikhet som uttrycks i skollag och kursplaner, men att det kan vara en indikation på detta. Han 

menar att om man konsekvent bortser från att lyfta kvinnor, kvinnors villkor och roll i samhället i 

en historiebok så uppfylls inte de krav som finns från styrdokumenten (bl.a. skollag och läroplan). 

Fridolin framhåller också att mötet inte enbart bygger på den granskning som DN har gjort, utan 

även på två kvalitativa granskningar gjorda på uppdrag av Skolverket och DEJA (Delegationen 

för jämställdhet i skolan) från 2006 och 2010, men han menar att granskningen som DN gjort 

likväl är relevant då inga studier har gjorts om detta i nyare läroböcker i ämnet 

(http://www.riksdagen.se). 

 Studierna från 2006 och 2010 uppvisar likartade resultat sinsemellan, andelen kvinnor i 

böckerna är förhållandevis låg i jämförelse med andelen nämnda män. Även om böckerna 

använder könsneutrala benämningar när de beskriver mänskliga sammanhang så ges dessa ändå 

en manlig konnotation eftersom de sammanhang som benämns är historiskt sett dominerade av 

män (Ohlander, 2010; Berge & Widding, 2006). Studiernas resultat visar även att böckerna inte 

                                                 

 
1 En interpellation är en fråga som ställs till en minister i regeringen av en ledamot och som kräver ett utförligt svar inom 

14 dagar och ska lämnas både skriftligt och muntligt. När ministern har svarat på interpellationen i kammaren blir det 

debatt mellan interpellanten (ledamoten), och ministern. De ledamöter som vill får även de delta i debatten 

(http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Fragor--svar/Debatter-och-beslut-i-kammaren/Vad-ar-

interpellationsdebatt/, 2015-03-31).  
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lyfter kvinnors villkor, livserfarenheter, yrken m.m. i sammanhang där det kunnat lyftas, och att i 

de fall kvinnors förhållanden beskriv så görs detta i huvudsak ur mäns synpunkt. Denna 

underrepresentation av kvinnor innebär, menar Britt-Marie Berge och Göran Widding, (2006), att 

det finns en risk att flickor tappar intresse för ämnet eftersom de inte känner sig delaktiga i 

historien eftersom kvinnors och flickors insatser osynliggörs. De skriver också: ”Genom detta 

osynliggörande kränks flickor och kvinnor som grupp och alla de som har intresse av relevanta 

beskrivningar av människors historia” (Ibid: sidnr. saknas). 

Mot bakgrund av resultaten från DN:s granskning och studierna gjorda på uppdrag av 

Skolverket och DEJA, samt utbildningsminister Gustav Fridolins uttalande om att inga liknande 

studier har gjorts på nyare läroböcker, är det motiverat att komplettera DN:s kvantitativa 

granskning med en kvalitativ, genom att undersöka om och hur kvinnors villkor och erfarenheter 

lyfts i de läroböcker i historia som DN har granskat. Genom att göra en kvalitativ analys av 

samma läroböcker som DN har använt kan resultaten jämföras med resultaten från DN:s 

granskning, för att se om den kvalitativa analysen ger en lika dyster bild av jämställdheten i 

läroböckerna som DN:s kvantitativa granskning uppvisar. Resultatet från en sådan studie kan 

även jämföras med resultaten från de studier som Britt-Marie Berge och Göran Widding (2006), 

och Ann-Sofie Ohlander (2010), gjort. En jämförelse med dessa kan svara på om nyare böcker 

för LGR11 kan sägas vara mer jämställda än de böcker som Berge och Widding och Ohlander 

granskat.  

1.1 Historieämnet och genus 

Eftersom män traditionellt har dominerat historieskrivandet medför det också att den 

historietradition som finns har skapats av män. ”Denna av män bestämda historia”, innebär att 

den historia som beskrivs i grunden är manlig men skildras som allmän. Hirdman kallar denna 

historietradition, med dess bestämda epoker och händelser som utgör ämnet historia, för ”De 

bestämda händelsernas tyranni” (Hirdman, 2001:13). Trots att det har levt miljontals kvinnor 

genom historien har kvinnor också systematiskt exkluderats från historien genom dessa bestämda 

händelser (Jenkins, 1991:7). Från och med 1960-talet och det växande intresset för folkets historia 

har kvinnohistoria sakta lyfts in i historieböckerna . Kvinnohistoria har dock setts som något som 

enbart behöver läggas till den redan färdiga helheten, ett litet ”och” som Hirdman kallar det. Hon 

menar emellertid att det inte alltid är möjligt att lägga till kvinnohistoria till de bestämda 

händelserna eftersom kvinnor inte har haft samma möjlighet att delta i dessa händelser som män, 

och de kvinnor som har deltagit är ofta ett undantag. Men kvinnohistoria kan belysa epoker, 

händelser osv. ur andra perspektiv vilket ger en helt annan bild av historien (Hirdman, 2001:9-

13).  

Genom att mannen representerar det allmänna, människan, så är maskulinitet också norm och 

vice versa (Hirdman, 1988:51; Langås, 2005: 127). Detta innebär i sin tur att kvinnan traditionellt 

har representerat könet (Langås, 2005: 127; Hirdman, 2001:13; Tjeder, 2002: 239; De Beauvoir, 
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2002: 26;). Hirdman (2001:13) nämner införandet av rösträtt som ett exempel på hur manlighet 

har setts/ses som allmänt och kvinnlighet som något utanför det allmänna. Hon skriver att 

införandet av rösträtt 1909 för alla män ofta benämns som allmän rösträtt, vilket hon menar 

förstärker synen på mannen som det generella och kvinnan som det speciella. Detta avsnitt visar 

vidare varför en studie av hur kvinnors villkor och erfarenheter lyfts i läroböcker i historia, är 

relevant.  Resultatet från en sådan studie kan visa på om det som Hirdman kallar ”De bestämda 

händelsernas tyranni” återfinns i böckerna, och om kvinnor har exkluderats från detta eller lagts 

till som ett ”och”.  
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2.0 Litteraturöversikt 

2.1 Forskningsöversikt 

I det här avsnittet kommer forskningsläget kring läromedel redovisas. Först kommer forskning 

kring läromedel generellt att beskrivas, därefter kommer forskningsläget gällande läromedel och 

genus redovisas.  

2.1.1 Läromedel 

Mycket av den tidigare forskningen kring läroböcker har fokuserat på att belysa missförhållanden. 

Denna tidigare forskning har enligt Janne Holmén (2006:26) beskrivit läroböcker som präglade av 

”gamla förlegade attityder och fördomar som det är svårt att vädra ut”, något som han tror kan 

bero på att läroboksförfattarna skriver av gamla böcker och/eller är influerade av sin egen skoltid. 

Sture Långström (1997:91) kallar detta för lärobokstradition och menar att det finns en tämligen 

gemensamt utvecklad uppfattning om hur en läroboks format, omfattning, uppläggning och 

innehåll bör vara. Denna tradition har förstärkts genom de statliga läromedelsgranskningar som 

har genomförts sedan 1800-talets andra hälft och som i samband med kommunaliseringen 1991 

avreglerades (Långström, 1997:91; Eilard, 2008:287f). Många elever utgår dock från att deras 

läroböcker utgörs av ren och sann fakta, att forskare reder ut sanningen och att författaren sedan 

för in resultaten i läroböckerna. Detta intryck förstärks också av att auktoriteter inte alltid 

ifrågasätts i de sammanhang där läroböcker förekommer (Holmén, 2006:25; Långström, 1997:10). 

Mängden information som kunnat platsa i en lärobok är enorm, och det faktaurval som görs kan 

ge helt olika bilder av en och samma företeelse. Innehållsfrågan i en lärobok är därför ett stort 

problem för författare (Holmén, 2006:25; Långström, 1997:96). Dessutom påverkas innehållet av 

vilken författare som har skrivit boken. När en författare ska beskriva en företeelse, exempelvis 

en historisk händelse eller ett skeende, gör hen det utifrån sin egen livsvärld (Långström, 

1997:49). 

Långström (1997:78) skriver att män alltid har dominerat historieskrivandet och att även 

läroboksförfattande på samma sätt traditionellt har dominerats av män, något som kom att ändras 

under 70-talet då ett flertal av författarna var kvinnor (Almqvist Nielsen, 2014:120). I Långströms 

avhandling undersökte han ett antal läroboksförfattare och deras sätt att skriva läroböcker i 

historia, han gjorde detta både genom intervjuer och genom analyser av läroböckerna. Hans 

resultat visade bland annat att hans hypotes om att den traditionella mansdominansen hade 

luckrats upp under tidsperioden (1958-1993) var felaktig och han skriver att ”Mansdominansen är 

fortsatt total eftersom det enbart är män som skrivit dessa böcker” (Långström, 1997:28, 215). 

Att Långströms resultat går emot det Almqvist Nielsen skriver, att flera författare under 70-talet 
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var kvinnor, beror troligtvis på hans val av böcker men också att han har studerat ett fåtal böcker 

under ett relativt stort tidsspann.  

2.1.2 Läromedel och genus 

De nordiska länderna har i över 40 år utvecklat genusforskningsperspektivet med hjälp av olika 

teorier och metoder, detta är dock ofta frånvarande i skolans läroböcker såväl som i 

läroboksstudier (Knudsen, 2005:70). I en forskningsöversikt sammanställd av professor Monica 

Reichenberg diskuteras ett flertal studier som rör läromedel från 70-talet och framåt. I översikten 

kan man se liknande mönster som det Knudsen beskrivit, det vill säga att andelen studier som rör 

läromedel och kön är förhållandevis låg (Reichenberg, 2010). Angerd Eilard efterlyser i sin 

forskningsöversikt över den svenska skolforskningen framför allt läromedelsanalyser, men också 

intersektionella analyser (Eilard, 2008:41). I Norge har både kvalitativa och kvantitativa studier 

gjorts på läroböcker för grund- och gymnasieskolan med fokus på skillnader avseende kön sedan 

slutet av 50-talet, varvid man har konstaterat att skolans läroböcker i alla ämnen domineras av 

män och mäns värld (Knudsen, 2005:71f). Den innehållsfokuserade svenska genusforskningen 

användes under 1970-talet mest på kvantitativa analyser, men kom att med tiden innehålla fler 

kvalitativa studier (Eilard, 2008:34). Genusforskningens utveckling under 70-talet kom att 

långsamt påverka läroböckerna, men det är först under senare tid som förändringen har blivit 

tydligt märkbar i läroböckerna (Almqvist Nielsen (2014:120). Nedan följer en genomgång av 

några studier gjorda på läromedel i Sverige inom olika ämnen som berör kön/genus. 

I ämnet fysik gjorde Moira von Wright år 1999 en kvalitativ studie på uppdrag av Skolverket, 

där hon undersökte i vilken mån fysikläromedlen kunde sägas stödja jämställdhet. Hennes slutsats 

från analysen är att ”läromedlen i fysik otvivelaktigt värderar det som traditionellt tillskrivs 

manligt genus högre än kvinnligt genus”, och menar att texterna i hög grad bidrar till att återskapa 

de orättvisor som jämställdhetssträvanden försöker rätta till (von Wright, 1999: 62f). Liknande 

resultat återfinns i studier gjorda på läroböcker inom ämnet Svenska. Angerd Eilard har gjort två 

studier på läseböcker i Svenska genom en kritisk diskursanalys, först en mindre studie 2004 och 

en mer omfattande studie i sin avhandling 2008.  I den mindre studien som Eilard gjorde år 2004 

har hon gjort en undersökning utifrån kritisk diskursanalys, postkolonial teori och ett 

genusperspektiv på en läsebok. Detta för att undersöka den diskursiva konstruktionen av genus 

och etnicitet, men också för att synliggöra implicit förmedlade ideal och värderingar. Hon 

fokuserade på hur omedvetet fördomsfulla attityder i vår kulturs underliggande struktur kan 

komma till uttryck i läromedelstexter, i form av bland annat stereotyper och kontradiktoriska 

budskap (Eilard, 2004: 241f). Hennes resultat visar att de utförda tolkningarna till stor del 

överensstämmer med läroplanen (lpo94), men att de budskap och ideal som förmedlas implicit 

skulle kunna sägas stå i direkt konflikt till läroplanens budskap, speciellt när det gäller 

jämställdhet. Hon skriver: ”Implicit antyds emellertid ibland motsatsen genom en till synes 

naturlig hierarkisering mellan könen, reproducerad i barnens beteenden eller lek, där flickorna blir 
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underordnade” (Ibid: 259f). Studien i Eilards avhandling 2008 var mer omfattande men visade på 

samma resultat som i studien från 2004. Där undersökte hon grundskolans läseböcker från 1962 

fram till 2007, i syfte att synliggöra och utforska representationer av genus, etnicitet och 

generation i läseböcker. Även i avhandlingen användes en kritisk diskursanalys som metod. 

Studiens resultat visade att böckerna på ytan verkar vara jämställda men att de i grunden 

fortfarande handlar om samma ursprungliga hierarkisering som tidigare där kvinnors femininitet 

underordnas män och maskulinitet (Eilard, 2008:23, 422f). I en studie av läromedel för ämnet 

Svenska som andraspråk visar resultaten en annan jämställdhetsbild än den von Wright (1999) 

och Eilard (2004, 2008) visat i sina studier. 

Jörgen Mattlar har som en del i sin undersökning gjort både kvantitativa och kvalitativa 

analyser av representationen av, bland annat, kön, i läroböcker för Sfi (riktade mot ungdomar och 

vuxna), där de kvantitativa resultaten visar på en liknande snedvridning av andelen kvinnor som 

Berge och Widding (2006) och Ohlander (2010) uppvisat i sina resultat (se 1.0 Bakgrund). I den 

kvalitativa analysen däremot får Mattlar resultat som skiljer sig från de resultat som von Wright 

(1999) och Eilard (2004 & 2008) fått fram i sina studier. Resultaten visar att tre av de fem 

analyserade böckerna har en tydlig jämställdhetsagenda och problematiserar i varierande grad 

genus. De olika studiernas resultat kan, helt eller delvis, bero på att författarna har gjort sina 

analyser på böcker inom olika ämnen och för olika åldrar. Men likväl visar studierna att det finns 

en hierarkisering mellan könen i böckerna, där det som traditionellt tillskrivs manligt genus 

värderas högre än kvinnligt genus (Mattlar, 2008:92). I ämnet historia har en studie hittats som 

påvisar liknande resultat som Mattlars studie, gällande jämställdhetsbilden. 

Lena Almqvist Nielsen har i sin avhandling gjort en undersökning på läromedel för 

mellanstadiet, den enda studien som är gjord inom ämnet historia sen den nya läroplanen kom 

2011. Studien syftar till att genom en diskursanalys beskriva hur Nordens förhistoria har skildrats 

och förändrats under 1900-talet och början av 2000-talet, utifrån kategorierna berättelse och 

genus. Hennes studie visar att kvinnor under en lång tid var så gott som osynliga i böckerna, 

något som hon menar är en återspegling av hur den arkeologiska forskningen såg ut då, men att 

kvinnor med tiden kom att synliggöras mer. Till en början blev de inplacerade i passiva 

traditionella roller, men efter 70-talet och introduktionen av genusstudier, kom de att lyftas i en 

mer jämställd bemärkelse (Almqvist Nielsen, 2014:2, 119f). Almqvist Nielsen har inte analyserat 

böcker skrivna för den nya läroplanen (LGR 11), hennes studie visar således inte hur genusbilden 

ser ut i nyare läroböcker.  

De studier som har lyfts i den här forskningsbakgrunden har bland annat behandlat hur 

representationer av kön i läroböcker inom ämnen som Svenska, men också inom historieämnet, 

har förändrats över tid (som längst fram till 2010) (se exempelvis, Eilard, 2008; Almqvist Nielsen, 

2014). Dessa studier har fått fram liknande resultat, att det finns en skev jämställdhetsbild i 

läroböckerna. Moira von Wrigt (1999) visade i sin granskning av fysikläromedel att det som 

traditionellt tillskrivs manligt genus värderas högre än det som traditionellt tillskrivs kvinnligt 
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genus. Angerd Eilard visade i båda sina studier, från 2004 och 2008, att läseböckerna på ytan såg 

jämställda ut men att det fanns en tydlig traditionell hierarkisering mellan könen i böckerna. I 

Jörgen Mattlars (2008) studie av läroböcker för SFI där resultatet visade att böckerna hade en 

tydlig jämställdhetsagenda men att det fanns en snedfördelning av kvinnor i böckerna. I Lena 

Almqvist Nielsens (2014) studie av historieläroböcker för mellanstadiet, visade resultatet att 

kvinnor under lång tid varit osynliga i läroböckerna men att de i nyare böcker lyfts i en mer 

jämställd bemärkelse. Samtliga studier har gjorts på böcker gjorda innan LGR11, dessutom 

behandlar ingen av dem hur representation av kvinnors villkor och erfarenheter ser ut i 

historieböcker för högre årskurser. Det är detta hål som den här studien ämnar fylla. 

2.2 Teoretiska utgångspunkter 

“Those who would codify the meanings of words fight a losing battle, for words, like the ideas and things they 

are meant to signify, have a history.“ – Joan Wallach Scott (1986:1053) 

 

Det råder delade meningar om betydelserna av begreppen genus och kön, och samtalet som 

pågår om dem är både ”mångfasetterat och nydanande” (Wiliams, 1997:24). Detta innebär att 

användningen av begreppen inte är konformistiska (von Wright, 1999:9). Men vad är egentligen 

genus och är det adekvat att göra skillnad mellan genus och kön? Begreppet genus är en 

översättning av det engelska ordet gender som började användas under 1970-talet som en 

beteckning för det socialt konstruerade könet. Begreppet genus kom att bli mer allmänt runt 

slutet på 1980-talet och ersatte då det äldre begreppet könsroll. Genusbegreppet har en mycket 

vidare och djupare betydelse än könsrollsbegreppet som betecknade beteende och handlande 

som inte var biologiskt förutbestämt, och som ”gav associationer till ett medvetet 

förhållningssätt, ett frivilligt val”, något som individen själv lätt kan ändra på. Genus betecknar 

det socialt och kulturellt konstruerade könet och kan avse många saker, exempelvis hur skillnader 

mellan könen konstrueras och symboliseras i samhället (Blomqvist, 2005:5). Synen på kön som 

något socialt konstruerat var inte något nytt på 1970-talet, till exempel skrev Simone De Beauvoir 

i boken Det andra könet (Le Deuxième sexe) från slutet på 1940-talet: ”Man föds inte till kvinna, 

man blir det” (2002:325). Hon menar att det är civilisationen som helhet som formar kvinnan. De 

Beauvoir gör också en åtskillnad mellan det socialt konstruerade könet och det biologiska, hon 

skriver: ”Kvinnan är varken bestämd av sina hormoner eller några mystiska instinkter, utan av det 

sätt vilket hon via främmande medvetanden uppfattar sin kropp och sitt förhållande till världen.” 

(Ibid:834). Förutom att genusbegreppet i sig är omdiskuterat finns det också olika teorier om hur 

själva genuskonstruerandet går till i praktiken, dvs. hur genus skapas. Dessa teorier gör också 

ansatser till att förklara varför det ena könet står högre än det andra.  

En tidig definition av ”gender” gavs av Sandra Harding som anser att detta är ”... a 

fundamental category within which meaning and value are assigned to everything in the world, a 

way of organizing human social relations” (Harding, 1986:57). En liknande definition gjordes av 
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Joan Wallach Scott som menar att genus består av två delar och flera delmängder. Den första 

delen av genus benämner hon som ett grundläggande element i sociala relationer som bygger på 

föreställningar om skillnaderna mellan könen (Wallach Scott, 1986:1067f). Den andra delen av 

genus enligt Wallach Scotts teori är att det är ett sätt att ge maktförhållanden betydelse, till 

exempel rörande politik skriver hon hur man genom historien har använt genus som ett medel 

för att rättfärdiga eller kritisera regenters styre och för att ge uttryck åt förhållandet mellan 

härskare och undersåtar (Ibid:1070). 

Inom en svensk kontext lanserades begreppet genus av Yvonne Hirdman, hon definierar 

genus som en symbiotisk kategori. Konstruktionen av en könsidentitet inkluderar både den 

kulturella identiteten och den biologiska: ”Genus kan förstås som föränderliga tankefigurer »män» 

och »kvinnor» (där den biologiska skillnaden alltid utnyttjas) vilka ger upphov till/skapar 

föreställningar och sociala praktiker, vilka får till följd att också biologin kan påverkas/ändras” 

(Hirdman, 1988:51f). Hon benämner denna struktur av kön för genussystem, och skriver att 

genussystemet är grunden för de andra sociala ordningarna i samhället (så som de politiska och 

ekonomiska). Genussystemet grundar sig på två principer, dikotomin mellan manligt och 

kvinnligt – isärhållandets princip, samt hierarkin mellan könen – där mannen är norm och 

kvinnan är den andra. Hirdman menar att det är genom den första som den andra legitimeras 

(dvs. genom dikotomin man/kvinna legitimeras det manliga som norm och det kvinnliga som 

underordnat) (Ibid.). Kvinnor är också medskapande i denna process, något som Hirdman 

förklarar genom begreppet genuskontrakt. Hirdman menar att det finns något som kan liknas vid 

ett kontrakt mellan könen i varje samhälle och tid, och som innefattar alla de osynliga regler, 

normer, seder, förväntningar och föreställningar som finns/funnits om manligt och kvinnligt och 

relationen mellan man/män och kvinna/kvinnor. Dessa kontrakt lever vidare från generation till 

generation genom att flickor och pojkar fostras in i dem (av såväl föräldrar som samhället). 

Hirdman skriver att begreppet genuskontrakt är ett användbart verktyg för att beskriva gränserna 

för de kvinnliga möjligheterna. För att förstå varför dagens genuskontrakt ser ut som det gör 

behövs en förståelse för hur genuskontrakt genom historien har sett ut (Ibid:53f). Hirdmans 

genusteori har haft stor genomslagskraft i Sverige, men har dock inte undgått kritik. Christina 

Carlsson Wetterberg (1992:142) anser att teorin har en begränsad förklaringskraft när det gäller 

analyser som vill ta reda på varför det ser ut som det gör i ett visst samhälle och under en viss 

tidsperiod. Vidare anser hon att systemets särdrag definieras på förhand och för abstrakt, och när 

det gäller kontraktsbegreppet skriver hon ”men innebörden av detta kontraktsbegrepp blir för 

mig oklar” (Ibid.:146). Gro Hagerman (1994:168) håller till viss del med Carlsson Wetterberg, 

men anser att hon överdriver sin kritik så pass att hon missar att se att en del av Hirdmans 

insikter ändå är värda att beakta, ”även om man inte till fullo accepterar hennes genusteori”. Hon 

menar att Hirdmans reflektioner kring genussystemet bidrar med en del värdefull kunskap om det 

regelverk som fastställer de förutsättningar som finns för relationen mellan könen (Ibid.:172).  
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Genusbegreppet har dock börjat överges av en del forskare som istället har börjat använda 

begreppet kön igen, som nu tillskrivits en vidare betydelse än innan och betecknar både det 

biologiska och det sociala könet (Blomqvist, 2005:6). Detta beror på att man vill komma bort från 

dikotomin (genus/kön), eftersom man har börjat se även det biologiska könet som socialt 

konstruerat blir det svårt att hålla isär de båda begreppen eftersom man inte vet ”var det ena 

börjar och det andra slutar” (Ibid.). 

Den teoretiska utgångspunkten för det här arbetet kommer bestå av Hirdmans (1988) 

genusteori med tillhörande begrepp. I den här undersökningen ses genus som socialt konstruerat 

och förhållandet mellan könen som kontinuerligt reproducerat. Begreppet genuskontrakt 

kommer användas i analysarbetet för att undersöka om genus systematiskt konstrueras i böckerna 

genom de två bärande principerna, dikotomi och hierarki. 
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3. 0 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att komplettera den granskning som DN publicerade 

tidigare i år för att antingen bekräfta eller motbevisa den skeva jämställdhetsbild som enligt 

artikeln finns i de granskade läroböckerna i historia för högstadiet. Tillvägagångssättet är att 

undersöka hur namngivna kvinnor lyfts i böckerna, men också att mer generellt undersöka om 

och hur författarna har valt att lyfta kvinnors livsvillkor genom historien i historieböckerna och 

hur stor plats detta tar.  

 

De frågeställningar som arbetet utgår ifrån är: 

 Hur lyfts kvinnors livsvillkor i de fall man har valt att göra detta? Sker det integrerat i 

texten eller i eget avsnitt/stycke? Och vad lyfts?  

 Om kvinnor lyfts i separata stycken, görs samma sak med män? 

 Hur stor del av boken ägnas åt kvinnor? 

 Hur presenteras de namngivna kvinnorna i boken; i text, i eget avsnitt eller i 

bild/textruta? 
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4.0 Metod, avgränsning & material 

I det här kapitlet kommer metodval för analysen, genomförandeprocessen, samt material och 

avgränsning redogöras för.  

4.1 Metod  

Den granskning som DN utfört kan räknas som en kvantitativ innehållsanalys. En kvantitativ 

analys kan definieras som ett ”användbart verktyg när helst man vill ha svar på frågor om 

förekomsten av olika innehållsliga kategorier i materialet” (Esaiasson m.fl. 2007:223), och kan 

exempelvis användas om man vill studera antalet kvinnor som lyfts i historieböcker för högstadiet 

(såsom DN har gjort). En kvantitativ analys passar dock inte studier där syftet är att undersöka, 

som i den här studien, hur någon företeelse beskrivs i materialet, eftersom den kvantitativa 

analysen baseras på likvärdiga och jämförbara data som kan uttryckas med siffror. För det här 

arbetet är en kvalitativ textanalys ett mer lämpligt verktyg. Esaiasson m.fl. ger två olika argument 

för varför den kvalitativa analysen kan vara att föredra framför den kvantitativa. Det första 

argumentet är att det forskaren är ute efter i texten är något annat än ”summan av delarna”, och 

det andra argumentet är att det innehåll som eftersöks finns dolt i texten och enbart kan nås 

genom intensiv läsning (Ibid:237).  

Det finns två huvudtyper av frågeställningar inom den kvalitativa analysen: systematiserande 

och kritiskt granskande frågeställningar (Ibid:238). I det här arbetet är frågeställningen en 

blandning av dessa båda, då den dels handlar om att systematisera och beskriva det av böckernas 

innehåll som rör kvinnor, men också om att kritiskt granska innehållet, eftersom arbetet syftar till 

att undersöka vilken bild av världen som beskrivs i böckerna (gällande kvinnor). Den 

frågeställning som har formulerats för det här arbetet kommer fungera som det primära 

analysverktyget (se förgående kapitel, 3.0 Syfte och frågeställningar), dessa frågor ställs till 

texterna i läroböckerna. I en kvalitativ forskningsstudie är forskaren undersökningsinstrumentet. 

Den textanalys som görs i det här arbetet, liksom textanalyser allmänt sett, är inte objektiv. Precis 

som texterna som analyseras är även detta arbete påverkat av författarens livsvärld, författaren 

avgör vad som anses vara relevant i läroböckerna och gör tolkningar av det som plockas ut. 

Vidare bör framhållas att det finns en risk, med den kvalitativa textanalysen, som beror på att 

författaren själv utgör undersökningsinstrument. Risken är att författaren missar relevant data i de 

böcker som analyseras, men genom att böckerna läses igenom två gånger minskar denna risk 

(Ibid.). I det här arbetet kommer det även finnas vissa kvantitativa inslag eftersom en del i arbetet 

kommer vara att se hur stor del av böckerna, på ett ungefär, som ägnas åt kvinnor. Även i 

redovisningen av resultatet av hur de namngivna kvinnorna lyfts kommer det finnas kvantitativa 

inslag då resultatet sammanfattas och beskrivs i siffror.   
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Sammanfattningsvis är den kvantitativa analysen passande i studier där data som lätt kan 

omvandlas till siffror undersöks, exempelvis antalet kvinnor, medan en kvalitativ studie lämpar 

sig för studier som förutsätter noggrannare läsning och där resultatet inte går att redovisa i siffror. 

I det här arbetet kommer en kvalitativ textanalys användas som metod, med vissa kvantitativa 

inslag. Frågeställningarna bygger på båda typer av kvalitativa frågeställningar, dels 

systematiserande men också kritiskt granskande och dessa frågor ställs direkt till texterna.  

   

4.2 Genomförande 

Arbetet inleds genom att läroböckerna läsas igenom och alla textdelar som på något sätt nämner 

eller berör kvinnor tas ut och skrivs in ett separat dokument. Även delar som skriver ut att något 

enbart gällde män, t.ex. bara män fick rösta, eller liknade tas ut. Sedan kommer de olika 

textbitarna kategoriseras utifrån grupperna: ”vanliga” kvinnor (allmänna kategorier, kvinnor, 

hustrur, pigor, sömmerskor etc.), lagar, regler och åsikter (textstycken som beskriver exempelvis 

samhällsideal), samt namngivna kvinnor. Kategoriseringen underlättar vid själva analysen, men i 

uppsatsen kommer redovisningen ske kapitelvis för att ge en tydligare bild av hur mycket, på ett 

ungefär, varje kapitel ägnar åt kvinnor, lagar, regler och samhällsideal. Namngivna kvinnor 

behandlas i ett avsnitt för sig. Efter första genomläsningen läsas böckerna igenom en gång till för 

att minska risken att något som är relevant för studien missas.  

 Som nämnts i avsnitt 4.1 Metod är det arbete som görs här på inget sätt objektivt, precis som 

lärobokstexterna, är denna studie påverkad av författarens livsvärld, värderingar och erfarenheter. 

Exempelvis påverkas de dragna slutsatserna av författarens tolkning av resultaten. Som läsare är 

det viktigt att ha detta i åtanke. 

4.3 Avgränsning & material  

Eftersom det övergripande syftet med det här arbetet är att komplettera den kvantitativa 

granskning som DN publicerade tidigare i år med en kvalitativ dimension, sker avgränsningen av 

material naturligt. De böcker som utgör det här arbetets empiri är två stadieövergripande 

historieböcker för årskurs 7-9, som båda är anpassade efter LGR11. I DN:s granskning 

undersöktes fyra stadieövergripande böcker, men för att minska det här arbetets storlek har två 

av läroböckerna valts ut. Dessa böcker är: 

 Utkik. 7-9 Historia. Grundbok (Gleerup, 2013). Skriven av Erik Nilsson, Hans Olofsson 

och Rolf Uppström.  

 SO⦁S Historia. Ämnesbok (Liber, 2012). Skriven av Elisabeth Ivansson & Mattias Tordai.   

Utkik marknadsförs på förlagets hemsida som helt utformade för LGR11, SO⦁S Historia är en 

uppdaterad version av en äldre läroboksserie. Böckernas upplägg liknar varandra, innehållet har 
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sorterats kronologiskt men också kategoriskt, exempelvis genom att separera Europa under 1800-

talet och Sverige under 1800-talet. Utkik valdes för den djupgående analysen eftersom den helt är 

utformad för LGR11, dvs. den är ingen omarbetad version av en äldre lärobok. SO⦁S valdes ut 

för den djupgående analysen eftersom den är den enda av böckerna som även har en kvinnlig 

författare. I DN:s granskning utgick de från webbversionen av boken Utkik, men i 

webbversionen saknas sidnumrering. Därför kommer den tryckta boken att analyseras och inte 

den elektroniska boken. Innehåll och disposition är densamma i båda versionerna, skillnaden är 

att webbversionen även innehåller filmer till kapitlen. Det framgår dock inte om dessa filmer har 

ingått i DN:s granskning. 

 I analysen har det sista kapitlet i SO⦁S inte räknats med, eftersom det behandlar åren efter 

millennieskiftet, och motsvarande kapitel saknas i Utkik. Bilder kommer endast ingå i analysen 

om det i bildtexten nämns något som berör kvinnor, det vill säga bilder på kvinnor där bildtexten 

inte behandlar eller nämner kvinnor kommer inte att räknas med i analysen. I redovisningen av 

resultat kommer heller inte sidor där enbart ord som ”hustru” förekommer lyftas med i själva 

redovisningen men kommer att räknas med i analysen, exempel på en sådan mening skulle kunna 

vara: ”Kronprinsen och hans hustru sköts […]”. Vidare är den här studiens främsta fokus att 

analysera hur kvinnors livsvillkor lyfts i böckerna, textdelar som inte innehåller ord som 

betecknar något kvinnligt kommer därför inte analyseras ingående. 
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5.0 Resultat och analys 

I detta kapitel redovisas resultatet från analysen av läromedlen. Först redovisas resultaten ur de 

båda böckerna var för sig, och avslutningsvis redogörs en sammanfattande redovisning av 

resultaten i relation till frågeställningarna.  

5.1 Utkik Historia  

5.1.1 Livsvillkor och lagar 

5.1.1.1 Antikens världar (s. 10-60) 

I kapitlet får läsaren inte veta något om hur kvinnors liv kunde se ut. Däremot lyfts en lag om att 

kvinnor inte fick rösta i Aten eftersom de inte räknades som medborgare (Nilsson m.fl., 2013:36), 

något som motiveras med att endast soldater räknades som medborgare samtidigt som kvinnor 

inte fick bli soldater. Man får även veta att förhållandet mellan man och kvinna inte var jämställt i 

romarriket, men att det finns belägg för att den romerska kvinnan kunde vara något friare än 

kvinnorna i antikens Grekland (Ibid:53). Sidan med meningen om förhållandet mellan man och 

kvinna i romarriket, är del i ett uppslag som heter ”Romersk vardagsliv” och meningen är det 

enda som sägs om kvinnor i texten (Ibid.52f). 

5.1.1.2 Kulturmöten (s. 62-96)  

Under det andra kapitlet ”Kulturmöten” som bland annat handlar om Kina under 2000 år och 

kulturmöten mellan européer och exempelvis azteker, får man veta något mer om kvinnors liv 

och därmed också om det dåvarande genuskontraktet. Exempelvis står det i ett textavsnitt om 

Konfucius och det konfucianska samhället att kvinnornas liv ofta var väldigt hårt (Nilsson m.fl., 

2013:66). Man får även veta att kvinnans roll var att: ”… passa upp på männen och föda deras 

barn” samt att de inte fick någon utbildning. Under avsnittet finns det även en bild med bildtext 

om sidentillverkning där de manliga och kvinnliga arbetsuppgifterna kring detta beskrivs 

(Ibid:76).  

Vidare lyfts ett kvinnligt skönhetsideal som tog fart under början av 900-talet. Ämnet har 

tilldelats ett eget textstycke med rubriken: ”Lotusfötter” (Ibid:77). Lotusfötter, eller fotbindning 

som det också kallas, innebär att man bänder in tårna mot foten så de bryts av och som sedan 

binds hårt mot foten med ett sidenband i syfte att göra foten så liten som möjligt. Lotusfötter 

beskrivs som ett mode bland kvinnorna, främst bland de rika, som många härskare genom åren 

förgäves försökt förbjuda. Efter texten finns det en tillhörande fråga där eleverna skall reflektera 

över hur ett sådant ”mode” kunnat uppstå, vem som vann på det och vem som förlorade på det 
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men också ge exempel på andra skönhetsideal som fått människor att förändra sina kroppar 

(Nilsson m.fl., 2013:78).  

5.1.1.3 1700-talets revolutioner (s. 98-142) 

Tygtillverkning. Under kapitlet om 1700-talet lyfts kvinnor för första gången under ett 

textstycke som handlar om tygtillverkning och de första fabrikerna som etablerades på grund av 

nya maskiner, som spinnmaskinen. I texten nämns kvinnor enbart i första meningen där läsaren 

får veta att de tidigare hade spunnit och vävt hemma på gården (Nilsson m.fl., 2013:104). På 

sidan finns det en bild där samma information lyfts, bilden illustrerar hur hemindustrin kunde se 

ut. Man får inte veta om kvinnor fortsatte som spinnerskor och väverskor i fabrikerna eller om de 

ersattes av män. I texten som beskriver arbetet i fabrikerna används neutrala ord som inte 

avslöjar vilka som arbetade i fabrikerna (Ibid:117).  

Gruvarbete. Under ett avsnitt om gruvarbete har kvinnorna fått ett större utrymme jämfört 

med männen som knappt nämns alls (Ibid: 106-107). I ett utdrag ur en rapport om 

arbetsvillkoren beskriver den granskande mannen vad han ser i gruvorna och hur chockad han är 

över de halvnakna flickorna och pojkarna, och kvinnorna som arbetar jämsides med helnakna 

män (Ibid:106). Efter detta kommer ett långt stycke som är ytterligare ett utdrag ur samma 

rapport, den här gången är det från en intervju med en kvinnlig gruvarbetare som beskriver sitt liv 

(Ibid:107). Det här stycket har fått ganska mycket plats, det sträcker sig över båda sidorna och går 

in på detalj om hur livet såg ut i gruvorna för en koldragare. Till texten finns det även frågor där 

eleven skall beskriva hur dagen såg ut för ”Betty” och vad de reagerade på mest när de läste 

texten. Efter texten om Betty dröjer det till sidan 114 innan kvinnor nämns igen, den här gången i 

ett citat av en läkare som beskriver arbetsvillkoren i textilfabrikerna. Citatet är kort och säger i 

stort sett bara att kvinnorna såg extremt ohälsosamma och magra ut (Ibid:114).  

Amerikanska frihetskriget. I ett avsnitt om Amerikanska frihetskriget har författarna valt att 

ha ett eget textstycke för kvinnorna under frihetskriget med rubriken: ”Kvinnorna” (Ibid:123). 

Där beskrivs att kvinnor inte var med under processen med formulerandet av 

självständighetsförklaringen. Stycket innehåller också ett citat ur ett brev till en av männen från 

hans hustru som vädjar dem att tänka på kvinnorna, och om de inte gjorde det skulle de starta ett 

uppror. Stycket avslutas med att trots kvinnors vädjan om att ta hänsyn till deras intressen så fick 

inte kvinnor rösträtt och de var ”fortfarande utestängda från högre utbildning”. I en fråga till 

texten förväntas eleverna reflektera över vems historia det är som berättas i historieböckerna 

(Ibid:124). Denna fråga handlar inte specifikt om kvinnor men den ger eleverna utrymme att 

reflektera över vems perspektiv en historiebeskrivning utgår från. 

Franska revolutionen. I avsnittet om den franska revolutionen nämns kvinnor två gånger. 

Den första gången är i en bildtext om hungersnöden i Frankrike och om kvinnor som öppnar 

gatukök (Ibid:130). Den andra gången kvinnor lyfts är under ett halvlångt stycke med egen rubrik, 

”Kvinnotåg till Versailles” (Ibid:133). Det här stycket handlar inte om hur kvinnors liv såg ut, 

utan här beskrivs aktiva kvinnor som deltagare i revolutionen. I textstycket beskrivs hur tusentals 
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kvinnor beväpnade sig och trängde in på slottet och fick kungen att ge med sig. Deta är den 

första textdelen med kvinnor där kvinnor beskrivs som aktiva deltagare i, kulturellt sett, historiska 

händelser.  

5.1.1.4 1800-talet (s. 144-188) 

Under kapitlet om 1800-talet uppkommer det första kvinnligt relaterade ordet först under ett 

avsnitt som handlar om 1800-talets Sverige, här har kvinnor fått uppta ett större utrymme 

(Nilsson m.fl., 2013). Författarna har valt att inleda avsnittet genom att berätta om livet under 

början av århundradet utifrån en fiktiv flickas perspektiv som man i en senare del jämför med en 

liknande berättelse om en jämnårig fiktiv flicka från 1900-talets början (Ibid:169). I texterna om 

flickorna får läsaren veta hur livet kunde se ut, och vad flickorna kunde och fick göra, till exempel 

gällande arbete. De fiktiva flickornas namn uppkommer ett par gånger i texterna som följer efter, 

men då i stil med: ”När Maria föddes år 1800 var den svenske kungen…” (Ibid:170). De övriga 

texterna handlar således inte om flickorna eller flickors liv.  

Vidare behandlas ett textstycke med rubriken ”Maria och Ester en sista gång” på sidorna 177-

179, där man jämför hur flickornas liv skiljde sig från varandra. Där beskrivs lite om flickors 

livsvillkor, bland annat att flickor fick ärva mark men att söner ärvde dubbelt så mycket, men 

också att flickor som Maria inte fick någon utbildning. Man får också veta att fattiga flickors 

möjligheter i livet under 1800-talet var begränsade, de kunde gifta sig med en torpare eller soldat 

eller arbeta som piga. I stycket lyfts även när lagen om lika arvsrätt infördes (dvs. året 1845) samt 

att alla kvinnor var omyndiga fram till 1863 då ogifta kvinnor över 25 blev myndiga. Texten 

beskriver livet för flickor som Ester under 1900-talets början som friare och med fler möjligheter, 

bland annat fanns det fler yrkesmöjligheter och att de fick gå i folkskola. Men texten säger också 

att: ”någon jämställdhet mellan könen var det ännu inte frågan om” (Ibid:179).  

Nästa gång kvinnor nämns är i ett textavsnitt om utvandringen, där dyker kvinnor upp två 

gånger. Dels i en mening i texten om arbete men också under ett stycke som handlar om en man 

som utvandrat och att det är tack vare systern som minnet av honom lever kvar i släkten 

(Ibid:181f). Kapitlet avslutas med ett uppslag om ”Vem ska styra Sverige” där både lagar och 

mäns åsikter om kvinnor lyfts (Ibid:184). Bland annat nämns 1864: års lag om näringsfrihet som 

gäller för både kvinnor och män. Man får även veta att kvinnor inte hade rösträtt, något som 

motiveras genom meningen: ”Att kvinnor inte skulle ha rösträtt ansåg många män som mer eller 

mindre självklart vid den här tiden” (Ibid: 185). I en text på sidan 185 om rösträtt beskrivs hur 

man lyckades ”driva fram” allmän rösträtt för män år 1909, medan kvinnor ”fick” rösträtt först 

1921. Man har alltså beskrivit det manliga som aktivt och det kvinnliga som passivt vilket ger en 

indikation på vilket genuskontrakt som författarna konstruerar. Vidare har man valt att använda 

ordet ”allmän” i meningen om rösträtt för alla män.  
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5.1.1.5 Världskrigens tid (s. 190-250) 

Under hela kapitlet får man inte veta något om hur kvinnors liv kunde se ut under första- och 

andra världskriget. I texten om första världskriget finns det dock ett utdrag ur en 14-årig flickas 

dagbok, men utdraget handlar inte om hennes liv utan snarare om reflektioner kring vad hon 

anser är rätt och fel i kriget (Nilsson m.fl., 2013:203). Däremot finns det ett textstycke som 

beskriver Februarirevolutionen år 1917 i Petrograd (Sankt Petersburg) där kvinnor för andra 

gången i boken beskrivs som aktiva deltagare i historiska händelser (Ibid:208).  

Vidare förekommer lagstiftning som visar hur gångna tiders genuskontrakt reglerades i kapitlet 

på spridda ställen. På sidan 195 får man veta att kvinnor inte hade rösträtt i något av länderna 

som föreberedde sig för krig 1914. På sidan 198 finns det en bild på två brittiska 

propagandaaffischer som syftade till att få fler män att anmäla sig som soldater till första 

världskriget. På den ena bilden kan man se två kvinnor med ett barn och på den andra en man 

med två barn. Till bilderna finns några frågor där eleverna bland annat skall svara på till vem 

affischerna riktar sig, kvinnor eller män. Eleverna skall även reflektera över vad bilderna kan 

berätta om hur könsrollerna såg ut i Storbritannien under början på 1900-talet. I ett textstycke 

om Tyskland under slutet av första världskriget får man i en mening veta att den tillfälliga 

regeringen påbörjade arbetet med att ”… göra Tyskland till ett demokratiskt land med lika 

rösträtt för alla män och kvinnor” (Ibid:205).   

Sedan dröjer det till sidan 245 innan kvinnor nämns igen. Avsnittet handlar om andra 

världskriget och kvinnor nämns enbart en gång och då i en mening om att män, kvinnor och barn 

sköts av specialtrupper som sökte upp judar från erövrade städer. I texten om förintelsen under 

andra världskriget har man tagit med ett utdrag ur en ung judisk kvinnas dagbok (Inte Anne 

Frank), där hon beskriver hur soldaterna kom in i den polska staden och samlade ihop judar och 

hur hon med sin make lyckades fly (Ibid:244). 

5.1.1.6 Efterkrigstiden (s. 252-280) 

I kapitlet nämns kvinnor först på sidan 274 och då i ett kort stycke med egen rubrik: 

”Kvinnorörelsen” som handlar om den framväxande feministiska kvinnorörelsen på 1960-talet. 

Texten handlar endast om vad rörelsen krävde, dvs. jämställdhet för män och kvinnor. På de 28 

sidor som kapitlet utgör finns det alltså ingen mer information om kvinnor.  

5.1.1.7 Sverige under 1900-talet (s. 282-312) 

Under ett textstycke med rubriken ”Familjeliv” beskrivs hur familjen bodde under början av 

1900-talet, men också hur arbetsfördelningen såg ut mellan könen. Fokus i stycket ligger på 

kvinnan och kvinnors uppgifter, mannen nämns enbart i en mening om att han är försörjare. I 

texten står det att unga kvinnor fick arbeta i vanliga yrken, men att de var tvungna att sluta så fort 

de hade gift sig. Vidare står det att kvinnor ”… skulle inte heller konkurrera med männen inom 

”deras” yrken eftersom arbetslösheten ofta var mycket hög där” (Nilsson m.fl., 2013:285).  Man 
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får dock inte veta vilka yrken som var männens. Texten förklarar inte heller varför kvinnorna inte 

skulle kunna konkurera med männen i deras yrken, men man kan dra slutsatsen att det antagligen 

berodde på synen på mannen som familjeförsörjare. Läsaren får veta att flickor skulle vara 

hemma och hjälpa till medan pojkarna fick vara ute och leka, men även här saknas det förklaring 

till varför det var så (Ibid.).  

I ett senare avsnitt om motbokens införande 1917 får läsaren veta att gifta kvinnor inte fick 

köpa alkohol alls, och att ogifta kvinnor över 25 kunde ansöka om att få köpa en mindre mängd 

alkohol (Ibid:287). Ingen motivering ges dock till varför det var så. I ett tillhörande avsnitt som 

kallas källövning som handlar om en folkomröstning 1922 om införande av spritförbud finns två 

bilder på valaffischer från ja- och nej-sidan. Precis som med de brittiska propagandabilderna finns 

det tillhörande frågor till bilderna där eleverna skall analysera bilderna. Eleverna skall bland annat 

fundera över om bilderna riktar sig till kvinnor eller män, samt reflektera över hur kvinnor och 

män framställs på bilderna (Ibid: 289). På sidan 288 finns ett stycke om rösträtt som handlar om 

allmän rösträtt för både män och kvinnor. I stycket beskrivs hur folkrörelser, liberalerna och 

socialdemokraterna länge krävt lika rösträtt för både män och kvinnor, medan kungen och de 

konservativa varit emot det. I texten står det även att de till slut gav med sig, i rädsla för liknande 

händelser i Sverige som under ryska revolutionen (1917) och orligheterna i Tyskland (1918). 

Allmän rösträtt infördes därför 1919. Två år senare hölls det första valet där alla över 23 år fick 

rösta (Ibid.).  

Kvinnor nämns igen på sidan 294, i ett avsnitt om Sverige under perioden 1921-1939. 

Kvinnor nämns i en mening i samband med en text om varuhuskedjan EPA 

(Enhetsprisaktiebolaget) som kom år 1930. Det står: ”Därmed kunde nu kvinnorna i Sverige 

klara av sina dagliga inköp på ett enda ställe till lägre priser än tidigare.” (Ibid:294). 

Nästkommande gång kvinnor nämns är i en bildtext. Bildtexten skildrar hur kvinnorna tog över 

mycket av yrkeslivet under andra världskriget när männen var inkallade i det militära (Ibid:297). 

Avsnittet där bilden finns heter ”Vardag under kriget”, men handlar snarare om minor, 

bränsleförsörjning och att husen fick skyddsrum, dvs. hur vardagslivet såg ut skrivs det inget om. 

På sidan 300 återkommer kvinnorna igen, även då i en bildtext där det står att tvättning var hårt 

arbete innan tvättmaskinerna kom. Det korta stycket som bilden tillhör handlar om hur 

människors ekonomi blev bättre under åren efter 1945. Man får veta att dessa apparater och 

maskiner, så som tvättmaskinen, gjorde hushållsarbetet mycket lättare. Här har man valt att inte 

skriva in ordet kvinnor eller liknande trots att hushållsarbete var/ansågs vara ”kvinnliga” sysslor. 

Under den här perioden och framåt var husmodersnormen eller som Hirdman kallar det 

”husmoderskontraktet” väldigt befäst i samhället (Hirdman, 2001:12).   

På sidorna 302-303 finns två textstycken som berör kvinnor, varav den ena har rubriken 

”Hemmafruar och yrkesarbetande kvinnor” (Nilsson m.fl., 2013). På dessa sidor får man veta att 

kvinnor på landsbygden alltid har yrkesarbetat, men att kvinnor i staden för det mesta var 

hemmafruar. Detta motiveras på följande sätt: ”Att kvinnan skulle ta hand om hem och barn var 
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allmänt accepterat bland dem som hade råd. 1950 fanns det mindre än 300 daghem i hela 

Sverige.” (Ibid: 302). Texten förklarar inte varför det var ”allmänt accepterat” men man kan tolka 

det som om meningen om daghem är tänkt som en slags motivering/orsak till detta. I texten 

beskrivs hur skillnaderna mellan kvinnors och mäns liv hade börjat ”suddas ut” under andra 

världskriget och framåt. Vidare står det att: ”De första stegen hade tagits under andra världskriget 

och på 1950-talet fick Sverige också kvinnliga poliser och manliga sjuksköterskor”, men också att 

fler kvinnor började arbeta mer inom andra sektorer. Det tycks som om författarna inte 

inkluderar arbetsfördelning i hemmen som något som har med jämställdhet att göra eftersom det 

som beskrivs enbart handlar om yrkesliv. Även om isärhållandet inom yrkeslivet började luckras 

upp var, som tidigare nämnts, ”husmoderskontraktet” fortsatt starkt under den perioden och 

framåt. Andra halvan av stycket handlar om kvinnorörelsens framväxt under 60-talet med krav på 

jämställdhet mellan män och kvinnor. Detta tema fortsätter under nästkommande sida under ett 

nytt stycke som handlar om ett av kvinnorörelsens viktigaste krav, som var rätten till fri abort, 

men också om p-piller (Ibid:303). Här får läsaren veta att abort var totalförbjudet i Sverige fram 

till 1938 och att man därefter kunde ”i vissa enstaka fall” få tillstånd av Socialstyrelsen att göra 

det. Textstycket avslutas genom att nämna att den nuvarande gällande lagen om abort kom först 

1974.  

Den sista gången som kvinnor nämns i kapitlet är under en del som handlar om hur Sverige 

börjar gå från industrisamhälle till tjänstesamhälle (1975-). Under ett textstycke om textilföretaget 

Algots får man veta att när företaget började sin verksamhet under början av 1900-talet så 

använde man sig av hemsömmerskor, som arbetade i sitt eget hem, men att de ersattes under 30-

talet av fabriksarbetare (Ibid:304). Det framgår inte huruvida dessa fabriksarbetare var kvinnor 

eller män, men i en bild till texten kan man se att majoriteten av arbetarna var kvinnor vilket 

innebär att kvinnorna förmodligen inte blev av med sina arbeten utan snarare bytte arbetsplats. I 

bildtexten ställs en fråga som handlar om att fundera över vilka som drabbades hårdast när 

företaget gick i konkurs 1977. På nästföljande sida i boken finns två reklambilder från Algots med 

tillhörande frågeställning, där en av frågorna är: ”Idag anser många det är viktigt att män och 

kvinnor inte särbehandlas, att t.ex. reklam är könsneutral. Är Algots bilder könsneutrala? 

Motivera ditt svar” (Ibid:305).  

5.1.2 Övriga reflektioner 

Inte i något av kapitlen lyfts liknande stycken med rubriker som ”Männen” som man har valt att 

göra med kvinnorna. Detta innebär att man kan dra slutsatsen att i Utkik representerar mannen 

normen, det vill säga det allmänna, och kvinnan är komplementet. Mannen behöver inget eget 

stycke för hela historien är hans. Boken visar således exempel på det Hirdman (Se avsnitt 2.3) 

beskriver som ”de bestämda händelsernas tyranni” och hur denna manliga historia, som dessa 

händelser innebär, skildras som allmän (Hirdman, 2001:13). I boken förekommer dock även 

tillfällen där genus och historieberättelsernas perspektiv problematiseras. Exempelvis finns det 
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frågor där elever skall svara på vems historia det är som berättas (se, 5.1.1.3). Tre gånger i boken 

förekommer bilder med tillhörande frågor där genus problematiseras. Eleverna skall bland annat 

beskriva vad bilderna kan berätta om könsrollerna (se, 5.1.1.5), men också hur män och kvinnor 

framställs i bilderna samt reflektera över om bilderna kan sägas vara könsneutrala (se, 5.1.1.7 ).  

5.1.3 Hur stor del av boken ägnas åt kvinnor?  

Efter att analysen gjorts och resultatets sammanställts till text upptäcktes att det endast två gånger 

i hela boken, som skall sträcka sig från och med årskurs sju till och med årskurs nio, förekommer 

beskrivningar av kvinnor som aktiva i historiska sammanhang. Detta innebär att det 

genuskontrakt som förmedlas i boken kan anses vara stereotypt. Man utgår från ett traditionellt 

dikotomiskt synsätt på män som aktiva och kvinnor som passiva.  I övriga fall pratar man om 

kvinnors arbetsuppgifter eller i termer av ”fick inte”. På det stora hela så lyfts väldigt lite om 

kvinnor och kvinnors liv, de gånger det förekommer är det i enstaka meningar eller i separata 

textstycken. Mäns liv lyfts inte heller i så hög grad, men det beror till störst del på att deras liv 

beskrivs i den ”allmänna” historien och med neutrala ord som hantverkare, spanjorer, britter etc. 

Totalt sett lyfts kvinnor i texten på ca 50 sidor av bokens över 350 sidor, och då ägnas inte dessa 

sidor helt och hållet åt kvinnor utan i många fall lyfts kvinnorna endast i enstaka meningar. 

Resten av boken ägnar sig åt den (män)skliga historien, folkgrupper som specialiserar sig på vissa 

yrken, krig, skyttegravar m.m.  

5.2 SO-S Historia 

5.2.1 Livsvillkor och lagar 

5.2.1.1 Forntiden – Från samlare till stadsbo (s. 8-33) 

Stenåldern. I kapitlet lyfts kvinnor (och män) först på sidan 11, i ett stycke med rubriken: ”Män 

och kvinnor under jägarstenåldern” (Ivansson & Tordai, 2012). Utrymmet som ägnas åt kvinnor 

respektive män är jämt fördelat i stycket. I texten står det att det finns belägg för att människorna 

levde jämställt under stenåldern, men att kvinnor och män troligen hade olika arbetsuppgifter. 

Dock ges det ingen riktigt förklaring till vilka dessa belägg är och varför man utifrån dem drar 

slutsatsen att stenåldersmänniskorna levde mer jämställt. I meningen efter står det: ”Eftersom 

kvinnorna födde barn gick de nog inte så långt bort från boplatsen”, vilket kan tolkas som en 

förklaring till arbetsuppdelningen. På samma sida finns en bild vars bildtext handlar om 

Bäckaskogsfyndet, dvs. skelettet som man först trodde var från en man men som visat sig ha varit 

en kvinna. Bildtexten avslutas med en mening om att Bäckaskogsfyndet tillsammans med andra 

fynd visar att även kvinnor jagade och fiskade under stenåldern. På sidan efter finns en 

fördjupningsdel om hälsoproblem under stenålder, där bland annat ryggproblem nämns som ett 

problem som främst drabbade kvinnor, på grund av alla graviditeter och kringbärandet av små 

barn (Ibid:12).  
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I en text, på nästkommande sida, om hur människorna blev bofasta får läsaren veta att det var 

kvinnorna som började odla jorden (Ibid:13). På nästkommande sida i boken får man ta del av 

några konsekvenser av detta och att människorna blev bofasta och två av de punkter som lyfts 

handlar om kvinnor. Den första punkten beskriver hur jämställdheten försvann genom att 

människor började jordbruka och arbetet var för tungt för kvinnor. Det står att: ”Forskare anser 

att männen började bestämma över kvinnorna i samband med att bönderna började använda 

plogen” (Ibid:14). Den andra punkten som berör kvinnor handlar om framväxten av arméer. 

Genom att människor blev bofasta krävdes skydd, därför blev män soldater, vilket i sin tur ledde 

till att kvinnorna blev mer beroende av männen (Ibid.).  

Egypten. Under ett avsnitt om Egypten nämns kvinnor två gånger. En gång i en bildtext om 

om att väggmålningar och hieroglyfer kunde berätta om människors arbete (Ibid:22) och en gång 

under en del som kallas ”Källor till historien” där det i en mening nämns att flickor inte 

utbildades till skrivare (Ibid:26).  

Kina. Under sidorna som handlar om Kina dyker kvinnor endast upp under en del som 

handlar om Kong Fuzis läror, som senare blev lag, som går ut på att barn skall lyda sina föräldrar, 

slavar sina herrar, hustrur sina män och alla skall lyda kungen (Ibid:29). 

5.2.1.2 Antiken – Det gamla Grekland (s. 34-53) 

Aten. På sidan 42 förekommer kvinnor för första gången i kapitlet, och då i ett eget textstycke 

(Ivansson & Tordai, 2012). På sidan kommer först ett stycke om män som har rubriken: 

”Männen skulle diskutera”, som handlar om hur män spenderade sin fritid. Rubriken till texten 

om män har ett större typsnitt än rubriken till texten om kvinnor. Textstycket under har rubriken: 

”Kvinnorna skulle tiga” och handlar om vad kvinnor inte fick göra. I textstycket om kvinnor får 

man bland annat veta att: ”Hälften av flickorna dog innan de fyllt 10 år”, och de som överlevde 

blev bortgifta med en dubbelt eller tredubbelt så gammal man som fadern valt ut. I texten lyfts 

också hur kvinnosynen såg ut. Det står: ”Kvinnor sågs som mannens ägodel, hon skulle bara 

finnas i hans hus liksom hans övriga saker”, hennes plikt var att föda mannens söner. Textstycket 

om kvinnor är längre än det om män och fortsätter på nästkommande sida. Där får man veta att 

medellivslängden för kvinnor var 35 år medan det för männen var 45 år, samt att mannen hade 

rätt att skilja sig från hustrun och att hon då var tvungen att flytta utan sina barn (Ibid:43). Det 

står inte varför det var så, men kan bero på att kvinnor inte var myndiga.  

Sparta. Här har man återigen valt att hålla isär kvinnor och män där stycket om män även här 

kommer först. Stycket om män upptar ett större utrymme än det om kvinnor, men det senare har 

en tillhörande bild med bildtext. Texten om kvinnor har rubriken: ”Greklands starkaste kvinnor 

bodde i Sparta”. I texten står det, till skillnad från texten om kvinnorna i Aten, vad spartanska 

kvinnor fick göra, så som att gå i skola och så vidare. Det står att de fick ärva gården, skilja sig om 

det inte blev några barn och till och med ha andra män medan mannen var borta: ”Bara det 

föddes barn”. Kvinnorna fick samma mat som männen, som motiveras med att kvinnorna skulle 
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vara friska och starka mammor som födde många barn. I bildtexten står det om klädseln. 

Kvinnor i Sparta fick ha korta kjolar som visade deras muskulösa ben medan kvinnorna i Aten 

skulle dölja sig med långa klänningar. På sidan finns det också en liten textruta om 

folkförsamlingen i Sparta, dvs. de som bestämde. Där står det i en mening att kvinnor inte fick 

sitta i församlingen, däremot framgår inte huruvida kvinnor fick ta del av makten på andra sätt 

(Ibid:44).  

I ett ”Källor till historien”- avsnitt, på nästkommande sida i boken, finns utdrag ur en lagtext 

från Kreta år 400 f.v.t. samt ur ett äktenskapskontrakt från det Helleniska Egypten från år 92 

f.v.t. I lagtexten står det om hur en släkt skall gå till väga när de gifter bort en flicka som är 

arvtagare. Till texten finns en tillhörande fråga som handlar om att reflektera över varför det var 

viktigt att man lagstiftade så detaljerat om kvinnors giftermål. I äktenskapskontraktet beskrivs de 

båda makarnas skyldigheter och rättigheter, där hustruns skyldigheter är bland annat att lyda sin 

man, ”som är brukligt för en hustru” (Ibid:45). Till texten finns frågor, där en av frågorna handlar 

om att beskriva hur makarnas skyldigheter och rättigheter skiljer sig åt (Ibid.).  

På sidan 46 finns det frågor till avsnitten innan där två frågor berör kvinnor. Den första frågan 

går ut på att förklara varför det var brist på kvinnor i antikens Grekland och den andra frågan 

handlar om att ge fem exempel på hur kvinnor var förtryckta i Aten (Ibid.). Kapitlet avslutas med 

de stora antika filosoferna där man i texten om Platon får veta att han förespråkade ett samhälle 

där kvinnor och män var jämställda och att han i boken ”Staten” beskriver hur detta samhälle i 

praktiken kunde se ut (Ibid:50).  

5.2.1.2 Antiken – Det romerska riket (s. 54-73) 

Kvinnor nämns först på sidan 56 och då i en bildtext som säger att Etruskerna levde i ett ovanligt 

jämställt samhälle, det motiveras inte på vilket sätt det var jämställt och varför man tror att det 

var det. Men bildtexten avslutas med: ”Mannen och hustrun är avbildade som jämlikar”, vilket 

kan tolkas som en motivering (Ibid.). I texten på sidan nämns inte kvinnor, däremot skrivs ordet 

män ut vilket tydliggör att texten inte handlar om alla utan om män. Samma sak gäller i några av 

texterna som följer på sidorna 58 och 59, där exempelvis gladiatorerna skrivs ut som män.  

Kvinnor nämns igen i ett stycke som heter ”Den romerska familjen” (Ivansson & Tordai, 

2012:67). De första meningarna handlar om familjen och resten av texten handlar om vad 

kvinnor fick och inte fick göra. Det skulle kunna betyda att författarna ser kvinnan som 

synonymt med ordet familj. I texten står det att det inte var jämställt mellan könen, detta 

motiveras med ett citat ur en av de äldsta lagtexterna där det står: ”kvinnor ska på grund av sitt 

lättsinne vara under förmynderi, även om de är vuxna”. I texten står det att kvinnor fick det 

bättre under kejsartiden, till exempel blev de myndiga efter att de fött tre barn och fick då också 

delta i religiösa seder och festligheter. Vidare står det att kvinnor inte fick bli politiker men att de 

ändå kunde få mycket indirekt makt genom att de var gifta med mäktiga män som konsulterade 

dem. Man får också veta att flickor i rika familjer kunde få viss utbildning, ”även om hon aldrig 

skulle få använda den i något yrke” (Ibid.). Till texten finns en bild med en bildtext där det står 
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samma information, men med tillägget att flickorna kunde använda sin utbildning för att hålla 

slavarna, som fostrade och utbildade barnen, under uppsikt. Textstycket avslutas med att beskriva 

förhållandet mellan fattiga kvinnor och män. I texten beskrivs fattigare kvinnor och män ha haft 

mer likvärdiga liv, då det var vanligt att hustrun arbetade inom samma yrke som mannen, men 

ofta med lägre lön (Ibid.).  

I en text om kristendomens intåg i Rom förekommer kvinnor ett par gånger. Enligt texten 

märktes religionen först inte så mycket: ”…, då det mest var obetydliga människor som ingen 

brydde sig om som blev kristna, som kvinnor, fattiga och slavar” (Ibid: 69). Ingen verkar här vara 

synonymt med män. Det står också att många ansåg religionen omoralisk eftersom den lät 

kvinnor delta tillsammans med männen när de tillbad sin gud. I en textruta på sidan 71 skildras 

hur de manliga prästerna ville locka till sig fler rika och mäktiga familjer genom att säga att den 

nya religionen enbart innebar att alla var lika inför gud i döden, inte livet. Män kunde därför 

fortsätta bestämma över kvinnor både i kyrkan och utanför (Ibid). Kapitlet avslutas med frågor 

till texten där en fråga handlar om att jämföra den atenska och den romerska kvinnans liv 

(Ibid:73).  

5.2.1.3 Medeltiden (s.74-101) 

Sidorna 78-79 handlar om riddare, här används manliga pronomen som han och honom vilket 

gör det lätt att förstå att det enbart var män som var riddare (Ivansson & Tordai, 2012). I slutet 

av avsnittet finns ett textstycke om riddartidens kvinnor med rubriken: ”Hur var det för 

riddartidens kvinnor?”(Ibid:80f). Sidan inleds med en bild. I bildtexten står det om riddartidens 

skönhetsideal, som var att kvinnorna skulle ha löstsittande kläder med en ”plutande mage” 

(Ibid:80). I texten står det att en dotter var värdefull om det inte fanns några söner, eftersom det 

då var hon som skulle ärva. Men det innebar också att hon då oftast blev tvungen att gifta sig 

med en släkting för att arvet inte skulle gå ur släkten. Det står att hon måste vara oskuld innan 

hon gifter sig. Man får också veta att i äktenskapet blev hon ständigt övervakad av en manlig 

släkting, så att hon inte drog skam över familjen genom att få barn med någon annan man (Ibid.). 

Meningen visar hur synen på kvinnor såg ut, dvs. att de ansågs opålitliga och promiskuösa, men 

detta förklaras inte i texten utan är en slutsats man själv får dra. Att detta står oförklarat utgör en 

del av det genuskontrakt som författarna konstruerar. Vidare står det i texten att kvinnan ansågs 

misslyckad om hon inte lyckades föda några söner och att mannen då hade rätt att skilja sig från 

henne. I texten står det en mening om hustruns övriga uppgifter, som var att styra över hushållet, 

tjänstefolket och barnens fostran (Ibid: 81). 

Hemgiften, som fadern betalade brudgummen, var dyr och därför sattes många flickor i 

kloster istället. Detta beskrivs i texten som något positivt eftersom: ”Nunnorna var de enda 

kvinnorna som fick utbildning” (Ibid:81), samt att de inte behövde lyda någon make eller riskera 

sitt liv genom barnafödslar. Munkar och nunnor var viktiga för kungar och stormän då de var, så 

gott som, de enda som kunde läsa och skriva. En sysselsättning som de hade var att skriva av 

böcker (Ibid:82). Kvinnor nämns igen på sidan 87. Då bland annat i två meningar om att 
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borgarmännen bestämde i städerna och som motiveras med: ”Borgaren tog nämligen hjälp av 

lärlingar, pigor, drängar och sin fru”. Dock är det svårt att tolka vad som menas med meningen, 

alltså varför det gjorde att bara borgarmännen bestämde. På samma sida följer sedan en text om 

hantverksyrket där det står att det trots att hustrun kunde vara minst lika duktig var det ”oftast” 

mannen som ägde verkstaden trots att hustrun kunde vara minst lika duktig hanverkare som 

mannen, men hustrun ”skulle ju lyda sin man under medeltiden”. Ordvalen i meningen hintar om 

dels att det fanns kvinnor som ägde verkstäder men också att kvinnor kunde ägna sig åt hantverk. 

Vidare står det att änkor kunde fortsätta verksamheten efter sin makes död. ”I vissa skrån var det 

tillåtet för kvinnor att starta helt egna hantverk”, men de flesta som gjorde det var ogifta och 

arbetade då oftast med sådant som tyger och klädtillverkning, men det fanns även enstaka 

kvinnliga hovslagare, smeder och så vidare. I texten står det att kvinnor ägde ca en tiondel av alla 

verksamheter under medeltiden. Texten avslutas med att betona att detta var något som enbart 

gällde under medeltiden, senare blev det förbjudet att starta företag som kvinna i många länder 

(Ibid.).  

På sidan 88 kommer ett till stycke där man har skiljt kvinnorna från den ”allmänna” historien 

och satt rubriken: ”Europas universitet och kvinnorna”. Texten handlar om framväxten av 

universitet och att kvinnor inte var tillåtna där, men också om att universiteten ledde till att 

munkar och nunnors tjänster inte längre var lika viktiga: ”Nunneklostren blev därför inte så 

viktiga som de varit förut”. På sidan står det i en annan text om att kvinnor förbjöds att utöva 

medicin och sjukvård. I texten beskrivs hur en kvinna som botat en sjuk, som de manliga läkarna 

inte hade kunnat bota, fälldes i en domstol i Paris år 1322. Texten forsätter att handla om hur 

läkekunniga kvinnor började anklagas för häxeri men att det var den samlade kunskapen och 

erfarenheterna som kvinnor genom århundraden samlat på sig som gjorde att de kunde bota folk, 

snarare än magi som männen ansåg att det var. I texten står det att ”mycket av de flera hundra år 

gamla kunskaperna, som kvinnor ärvt, om hur man botar sjukdomar glömdes bort med tiden”. I 

en separat textruta återfinns några meningar om kloka gubbar och gummor, och man får veta att 

denna kunskap även delades med män (Ibid.). På sidan 90 ägnas all text åt ”Häxprocesserna i 

Europa”, det vill säga häxjakten på de kloka gummorna och gubbarna. I texten står det att påven 

skyllt svält och sjukdomar på häxorna och några munkar gav ut en bok som handlade om hur 

man avslöjar häxor där det bland annat står att häxorna fick sin magi från djävulen. I 

nästkommande mening fås en förklaring till varför främst kvinnor blev anklagade för häxeri, och 

det står: ”Och de som har lättast att dyrka djävulen är kvinnor”. Däremot förklaras inte varför 

man ansåg att kvinnor hade lättare att dyrka djävulen än män. Detta är igen ett exempel på vilket 

genuskontrakt som förmedlas i böckerna, det krävs ingen förklaring till varför kvinnor var de 

som lättast dyrkade djävulen, eftersom det i sig är ett självklart antagande när kvinnan ses som det 

svagare könet. I texten står det vidare om hur manliga präster började predika om att den så 

kallade magin, som kloka gummor och gubbar utövade, kom från djävulen, detta för att fler 

skulle komma till dem istället för att få hjälp och råd från kloka gummor och gubbar (Ibid.).  
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Avsnittet om medeltiden i Europa avslutas med frågor till texten där två berör kvinnor. I den 

första frågan skall man redogöra för varför det blev svårare för kvinnor i slutet av medeltiden. 

Den andra frågan är uppdelad i två delar där eleven skall ange vad hen helst skulle vara under 

medeltiden och motivera sitt svar. Frågan är uppdelad enligt följande: skulle helst vilja vara 

riddare eller rik och mäktig storman, samt nunna eller hustru till en rik och mäktig storman. 

Kapitlet avslutas med avsnitt om arabländerna och Muhammed, kvinnor nämns inte alls under 

detta avsnitt (Ibid:91).  

5.2.1.4 Nya tiden (s. 102-129), Kina (s.130-137), Upplysningen (s. 138-151) 

I de första två kapitlen nämns inte kvinnors liv eller villkor en enda gång. I det tredje kapitlet 

nämns kvinnor en gång. På sidan 146 beskrivs att filosoferna Voltaire och Montesque var båda 

för ökad jämlikhet men att det bara skulle gälla män och att de ansåg att de kloka skulle styra 

samhället, kvinnor och fattiga fick inte vara med.  

5.2.1.5 Franska revolutionen (s. 152-165) 

Kvinnor berörs för första gången i kapitlet i en text med rubriken ”Revolution för kvinnorna?”. 

Där får man veta att de mänskliga rättigheterna som tidigare beskrivits under förgående sidor inte 

gäller kvinnor (Ivansson & Tordai, 2012:157). Man har alltså valt att inte skriva denna 

information under de delar som behandlar förklaringen av de mänskliga rättigheterna. Kvinnligt 

och manligt hålls alltså isär, men det manliga benämns inte som manligt utan som neutralt och 

allmänt. I texten, revolution för kvinnorna, står det vidare att ”männen hade fortfarande inte en 

tanke på att ge kvinnor rösträtt, eller att kvinnor skulle kunna väljas till politiker. Inte heller kunde 

de tänka sig att låta kvinnor utbilda sig eller bestämma över sina egna pengar”. Här har man 

tydligt uttryckt att åsikterna är männens, till skillnad från tidigare kapitel då det har beskrivits med 

neutrala och allmänna ord som ”man ansåg” eller ”det ansågs”. I texten beskrivs att kvinnor 

också deltog i de protester som skedde under revolutionen, och att de startade klubbar som 

arbetade för sådant som rösträtt. Dessa stängde makthavarna sedan utan att kvinnorna fick 

rösträtt. Det finns en bild och bildtext till texten där det igen står att även kvinnor deltog i 

revolterna. Detta är första gången i boken då kvinnor beskrivs som aktiva deltagare i historiska 

händelser (Ibid.).  

På sidan 158 finns text och bild med text om tåget till Versailles och hur kungen avsätts, i 

texten nämns inte kvinnor alls. I bildtexten ställs frågan: ”Hur beskriver tecknaren kungen och 

männen som griper honom?”. Kvinnor nämns en sista gång i kapitlet i ett stycke om att 

revolutionen inte förändrade så mycket för vanligt folk. Det står även: ”Men under 

revolutionsåren visade sig de fattiga massornas män och kvinnor ändå att de var något att räkna 

med” (Ibid:159). 
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5.2.1.6 Fabriker byggs (s. 166 -181) 

Först på sidan 168 nämns ett kvinnligt ord, spinnerskor, i ett textstycke om hur nya maskiner 

ledde till industrialiseringen. I texten beskrivs hur den tidigare produktionen hade skett i 

hemmen. Ordet nämns i en mening där det står att ”bondstugornas spinnrockor var så 

långsamma att det behövdes fem spinnerskor för att spinna garn eller tråd till en vävare” 

(Ivansson & Tordai, 2012). Det är den enda meningen som avslöjar att det var kvinnor som 

skötte den tidigare tygtillverkningen, resterande meningar är neutrala. På sidan 173 nämns 

kvinnor igen, den här gången i en text om fabriksarbetarna, där det i en mening står att många 

arbeten kunde skötas av kvinnor och barn som fick lägre lön än männen. Resterande text 

innehåller inga kvinnligt eller manligt relaterade ord, utan neutrala ord som ”människor” används 

(Ibid.). Sidan efter ägnas helt åt kvinnor, här med rubriken: ”Arbetarkvinnorna”. Där beskrivs hur 

man i början av industriella revolutionen arbetade tillsammans, dvs. hela familjen. I och med att 

männens löner höjdes kunde fler kvinnor stanna hemma, som motiveras med att ”så levde man i 

de rikas familjer och så ville många arbetare också ha det”. Den konsekvens som detta gav var att 

de kvinnor som stannade i arbetet fick ännu lägre löner. De låga lönerna motiverades, enligt 

texten, genom att man ansåg att kvinnor var svagare och gjorde mindre nytta än männen, men 

också för att kvinnor inte hade ansvar som familjeförsörjare och därför inte behövde ha lika 

mycket i lön (Ibid:174). I ett senare fördjupningsavsnitt behandlas barnarbete och där får man 

veta att det mest var pojkar som arbetade i fabriker och gruvor (Ibid:176f). Flickor jobbade mest i 

andras hem med hushållsarbete, men kunde även arbeta i textilfabrikerna. Vidare får man veta att 

det inte var så vanligt att flickor gick i skolan, men de pojkar som inte jobbade gjorde för det 

mesta det (Ibid:176). De flickor och pojkar som bodde i staden och hade arbete hade möjlighet 

att arbeta sig uppåt och kunde om de hade tur äga egna butiker eller liknande som vuxna 

(Ibid:177).  

I ett ”Källor till historien”-avsnitt presenteras statistik, där det bland annat presenteras statistik 

över procentandelen gifta kvinnor som inte födde mer än två barn. Till statistiken finns en 

tillhörande fråga om sambandet mellan statistiken och att fler kvinnor började arbeta i fabriker 

(Ibid:179). På sidan efter behandlas den framväxande medelklassen, här nämns kvinnor i en 

bildtext om mode. I texten lyfts ett dåtida skönhetsideal, att kvinnor skulle ha blek hy och vita 

händer för att visa att hon var rik och inte behövde arbeta (Ibid:180). Manliga skönhetsideal 

nämns inte alls. Sist i kapitlet finns en sida med frågor till kapitlet där en av frågorna handlar om 

att förklara hur fabriksägarna tänkte om kvinnors arbete och lön (Ibid:181).  

5.2.1.7 Nya åsikter om hur samhället borde se ut (s. 182-191) 

Kapitlet handlar om de politiska ideologierna. På sidan 187 i en text om liberalerna nämns 

kvinnor för första gången. I texten har man formulerat sig så som man tror att liberalerna skulle 

ha uttryckt sig för att motivera varför bara de män som tjänade mest borde få vara med och 

bestämma. Formuleringen lyder, ”hur skulle det se ut om fattiga arbetare som knappt kan läsa, 
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och kvinnor som aldrig haft ett arbete, om de fick välja vem som skulle bestämma. Nej det är 

givetvis vi, som är välutbildade och förnuftiga, som ska rösta” (Ivansson & Tordai, 2012:187). 

Kapitlets näst sista sida ägnas åt en text som har rubriken: ”Vilken ideologi var bäst för 

kvinnorna?”. Där får man veta att socialismen som var arbetarnas ideologi förespråkade högre 

löner åt arbetarna, men inte åt kvinnliga arbetare. Det står även att män var rädda för att kvinnor 

skulle ta över deras arbete. Stycket om socialismen avslutas genom att mäns åsikter om kvinnans 

roll i samhället lyfts. Detta görs i två meningar som förklarar att de flesta män var överens om att 

arbete och bestämmande var för män och att kvinnans plats var i hemmet. För de konservativa 

var kvinnans plats i hemmet ännu viktigare, de såg hela samhället som en familj: ”Far bestämmer, 

mor sköter hemmet och barnen (och tjänarna) lyder och så vidare”.  Och liberalernas ide om att 

de som tjänade mest skulle bestämma innebar att eftersom ”kvinnor i stort sett inte fick äga och 

bestämma över pengar, fick de inte heller vara med och rösta”. Det sista textstycket sammanfattar 

och säger att ingen av ideologierna var bra för kvinnorna och att ojämlikheten mellan kvinnor 

och män var något som kvinnor allt mer skulle börja ifrågasätta. På sidan finns en bild med text, 

enligt bildtexten visar bilden, som är från 1848, omvända världen där männen stannar hemma 

och kvinnorna går på möte (Ibid:190). Kapitlet avslutas med frågor där den elfte frågan handlar 

om att redogöra för vilka rättigheter som kvinnor saknade i slutet på 1800-talet (Ibid:191).  

5.2.1.8 Industrisamhällets värld (s. 192-205), Industri och demokrati i Sverige (s. 206-225) 

I det första kapitlet nämns kvinnligt betecknade ord två gånger, en gång i en mening om att man 

före de medicinska upptäckterna kunde gå till en klok gumma, samt i en bildtext om japaners 

intresse för allt som rör USA och Europa och att kvinnorna på bilden bär det senaste badmodet 

(Ivansson & Tordai, 2012:194, 203). 

I kapitlet om industrialiseringen i Sverige nämns kvinnor och kvinnorelaterade ord fler gånger 

än i de senaste kapitlen. Första gången är i en bildtext på kapitlets introduktionssida där det står 

om kvinnor som monterar elektroniska apparater runt år 1900 (Ibid:206). På nästkommande sida 

som också är en introduktionssida står det att en kvinna som föddes runt 1870 och levde fram till 

1950 skulle få vara med om: ”… de märkligaste perioderna i vårt lands historia”, där Sverige gått 

från ett land där kvinnor saknar rösträtt till ett demokratiskt land (Ibid:207). Sedan dröjer det till 

sidan 212 innan kvinnor nämns igen och då i en text om läroverk, där det står att flickor inte fick 

gå i de statliga läroverken. På nästkommande sida fortsätter texten och i sista stycke ägnas några 

rader åt flickor. Där står det att eftersom flickor inte var välkomna till läroverken stängdes de ute 

från utbildning som gavs fina jobb med makt. Om deras familj hade råd kunde de dock få gå i 

privata flickskolor (Ibid:213). Vidare får man under ett avsnitt om utvandring till USA veta att det 

till en början mest var gifta bönder som reste, men att det senare var vanligare att ogifta och unga 

kvinnor och män åkte till Amerika (Ibid: 215). På sidan 217 finns uppgifter till texten däribland 

att undersöka bilden med kvinnorna från introduktionssidan och fundera över vad männen på 

bilden kunde ha för arbetsuppgifter. 
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På sidan 218 framgår att när ståndsriksdagen avskaffades och Sverige fick tvåkammarriksdag 

år 1865 saknades allmän rösträtt, ”För att få göra det [rösta] var man nämligen tvungen att vara 

man och dessutom ganska rik”. På efterkommande sida finns ett textstycke med rubriken: ”1921 

infördes äntligen allmän och lika rösträtt”. Där förklaras att makthavare i Europa var ”rädda för 

att de hungriga och krigströtta folken skulle göra uppror” och att det år 1917 hade genomförts 

många hungerkravaller som ofta var ledda av kvinnor (Ibid:219). Detta är den andra gången i 

boken som kvinnor nämns som aktiva i historiska händelser. Texten avslutas med att nämna att 

nya lagar om att alla, både kvinnor och män, skulle få rösträtt infördes och att det första 

demokratiska valet hölls 1921 (Ibid.). Senare i avsnittet behandlas kampen om jämställdhet under 

ett uppslag, med rubriken: ”Kvinnors kamp för rättvisa” (Ibid:220f). Avsnittet inleds med ett foto 

där tillhörande text förklarar att flickor inte hade samma rätt till utbildning som pojkar i slutet av 

1800-talet. I texten beskrivs innebörden av ordet demokrati och att kvinnors kamp för lika 

rättigheter har varit en viktig del för att göra Sverige demokratiskt. Vidare framgår det att 

kvinnans roll i samhället har förändrats under urbaniseringen eftersom kvinnorna i städerna 

behövdes utanför hemmet inom yrken som ansågs särskilt lämpade för kvinnor. Det innebar i sin 

tur att kvinnor behövde utbildning, varpå nya lagar infördes som gav flickor rätt till utbildning. 

Vidare nämns en lag från 1858 som bestämde att ogifta kvinnor skulle vara myndiga och ha rätt 

att kontrollera sin egen ekonomi, men att de blev omyndiga igen så fort de gifte sig (Ibid:220). En 

av textdelarna har en egen rubrik: ”Kvinnor fick lägre lön än männen för samma jobb”. Där 

beskrivs hur kvinnorörelserna växte upp mot slutet av 1800-talet och kämpade för rättvisa. Det 

står att de lyckades ändra på lagarna, men att det var svårare att ändra på ”folks attityder”. De 

manliga fackföreningarna och företagsägarna var överens om att kvinnor inte behövde lika 

mycket lön som männen, de jobb som gav makt gavs också sällan till kvinnor (Ibid:221).  

I ett ”Källor till historien”-avsnitt visas bilder på gamla annonser där en av dem handlar om 

”Elsas hem” dit kvinnor kunde komma och ogenerat föda sitt barn samt få råd om bra fosterhem 

(Inid:222f). I frågor till texten skall eleverna reflektera över varför vissa kvinnor ville åka till sådan 

ställen som ”Elsas hem” och vad som menas med att en födsel där skulle vara ogenerad. De 

andra annonserna är om barn som söker fosterfamilj och familjer som mot en penning tar emot 

barn. Till avsnittet finns en fråga om vilket samband som finns mellan det som annonserna 

berättar och hur kvinnans ställning såg ut i samhället (Ibid:223). Kapitlet avslutas med frågor där 

9 av 10 frågor berör kvinnor, därmed har detta kapitel flest frågor som berör kvinnor. Frågorna 

handlar bland annat om rösträtt men också om hur kvinnans roll förändrades i samband med att 

Sverige blev ett industrisamhälle (Ibid:225).  

5.2.1.9 USA – Det nya landet (s. 226-237) 

På en av introduktionssidorna får läsaren veta att USA var det mest demokratiskt styrda landet i 

världen under 1800-talet, men varken slavar, indianer eller kvinnor hade rösträtt (Ivansson & 

Tordai, 2012:227). Under två sidor behandlas slaveriet under ett ”Källor till historien”- avsnitt 

(Ibid: 232f). Det är utdrag ur intervjuer med gamla slavar som berättar om livet som slav. I den 
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första intervjun får man veta att kvinnorna var tvungna att arbeta i samma tempo som männen 

och att de piskades om de var slöa, något som ”missis” inte tyckte om. I den andra intervjun får 

man veta att det är husbonden som är snäll medan hustrun är en ”djävul” som piskar slavarna för 

skojs skull (Ibid:233).  

5.2.1.10 Första världskriget och ryska revolutionen (s.238-251), Mellankrigstiden (s. 252-273), Andra 

världskriget 1939-1945 (s. 274-293) 

Första världskriget. Under ett textstycke om hur första världskriget förändrade samhället får 

man veta att kvinnor kom ut i arbetslivet mycket mer och även inom yrken som polis, brevbärare 

och banktjänstemän. Det står att ”kvinnor visade att de kunde göra jobb som männen tidigare 

sagt att bara de själva klarade”, vilket i sin tur ledde till ökad jämställdhet och i många länder fick 

kvinnor rösträtt efter kriget. Till texten finns en bild med bildtext där det står att kvinnor inte 

bara tog över mäns arbete, de började även klä sig som män: ”Kvinnor i långbyxor hade ingen 

sett före kriget” (Ivansson & Tordai, 2012:244). Om Ryska revolutionen får läsaren veta att det 

började med hungriga kvinnor som krävde bröd (Ibid:247). Texten fortsätter med ord som folk 

och folkmassor vilket gör det svårt att veta om kvinnor fortsatt var i majoritet eller om det blev 

mer blandat i och med att revolterna spred sig. Kapitlet avslutas med frågor där en av frågorna 

handlar om att förklara på vilket sätt kriget förändrade kvinnors liv (Ibid:251).  

Mellankrigstiden. Först på sidan 264 dyker kvinnor upp, då i form av en beskrivning av 

deras plikt. Texten handlar om hur Hitler börjar ta över makten och det står att kvinnornas plikt 

var att föda så många barn som möjligt så att det tyska folket växte. I ett fördjupningsavsnitt på 

sidan 269 som handlar om skjutningarna i Ådalen 1931 får man veta att en av de skjutna var: ”… 

en ung flicka som inte deltog i demonstrationerna”. Sista gången kvinnor nämns är det i en text 

om Per Albin Hansson där det står om införandet av barnbidrag till ”småbarnsmammor” 

(Ibid:271). 

Andra världskriget. I en textbit om specialtrupper som samlade in judar från erövrade byar i 

Sovjetunionen och sköt dem står det att ”när män, kvinnor och barn klätt av sig nakna sköts de” 

(Ibid:289). Återigen står män först. I textstycket om Auschwitz-Birkenau får man veta att de 

gamla, sjuka och kvinnor med barn skickades direkt till gaskamrarna medan de unga och starka 

kvinnorna och männen skickades till arbetsläger (Ibid:290). På nästkommande sida fick man veta 

att bödlarna, som skötte gaskamrarna, var vanliga ”män och kvinnor” (Ibid:291). I ett utdrag ur 

en soldats dagbok får man veta igen att kvinnor (män och barn) från erövrade byar blev skjutna 

vid gropar som de själva grävt (Ibid:293).  

5.2.1.11 Sverige under andra världskriget (s. 294-301), USA och Västeuropa under efterkrigstiden (s. 302-

317), Sverige under efterkrigstiden (s. 318-330)  

I kapitlet om Sverige under andra världskriget nämns inte kvinnor en enda gång. I det andra 

kapitlet nämns kvinnor på tre sidor. Första gången i en bildtext som beskriver bilden, det vill säga 
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inget egentligen som berättar om kvinnors liv eller villkor (Ivansson & Tordai, 2012:302). Nästa 

gång kvinnor nämns är också i en bildtext som förklarar bilden: ”Svenska mammor som hämtar 

ut sina barnbidrag på posten, Malmö 1950” (Ibid:304). Den sista gången kvinnor nämns är i ett 

avsnitt om ungdomsrörelser, där det står att flickorna bytte till damkläder när de fyllt 15 år innan 

1950-talet (Ibid:308). I resterande text används könsneutrala ord. I kapitlet om USA och 

Västeuropa efter andra världskriget nämns inte kvinnor alls. 

Sverige under efterkrigstiden. I det här kapitlet nämns kvinnor för första gången i ett eget 

textstycke som heter ”Hemmafruarna försvinner”. Texten upptar ungefär en tredjedel av sidan. I 

texten får man veta att de i början av efterkrigstiden var många familjer som ville att mamman 

skulle vara hemma, men att den nya välfärdspolitiken innebar en massa nya arbeten, inom 

områden som sjukhus, ålderhem, skolor m.m., där många kvinnor började arbeta. Det var mest 

kvinnor som arbetade inom dessa områden, med förklaringen: ”männen hade ju redan jobb, ofta 

inom industri och med högre lön”. Eftersom det var brist på arbetskraft ville politikerna ha ut 

fler kvinnor i arbete och därför byggdes flera daghem står det i slutet av texten (Ibid:321). I en 

text om storstäderna står det att Sverige för 50 år sedan hade en stor textilindustri ”där många 

kvinnor arbetade med att tillverka tyg och sy kläder” (Ibid:322). I några frågor till avsnittet frågas 

bland annat hur välfärdspolitiken ledde till att fler kvinnor började arbeta (Ibid:329). I ett större 

”Källor till historien”-avsnitt handlar två sidor om kvinnor (Ibid:331f). Bland annat innefattar det 

statistik över andelen dömda för våldtäkt under åren 1842-2005. I tillhörande fråga står det att: 

”Forskarna tror inte att den stora förändringen efter 1950 beror på att våldtäkterna blev fler. Vad 

kan i så fall ökningen av andelen dömda för våldtäkt bero på?”. På samma sida finns också en 

kortare text om motboken där det står att gifta kvinnor inte fick köpa sprit och att ogifta kvinnor 

fick en mycket lägre ranson än män (Ibid:331). På nästkommande sida visas statistik över lagförda 

personer för misshandel där kvinnor nämns i en tillhörande fråga. I frågetexten får man veta att 

de flesta som lagfördes för misshandel gällde män som varit i slagsmål med andra män och att 

synen på misshandel av kvinnor och barn inte ändrades förrän mot slutet av 1900-talet. Frågan 

till eleverna är därför att läsa av ett diagram och svara på hur kurvan förändrades efter år 1979, då 

lagen om förbud mot barnaga instiftades (Ibid:332).   

5.2.1.12 Det kalla krigets tid (s.335-355), Afrika, Asien och Sydamerika under andra hälften av 1900 

(s.356-371), Kommunismens fall kalla krigets slut (s. 372-391), 1900-2000 (s.392f)   

Det här avsnittet utgörs av allt som står om kvinnor under de fyra sista kapitlen i boken. Antalet 

kvinnor är väldigt lågt under dessa kapitel. 

Under de två första kapitlen nämns kvinnor två gånger. Första gången i en bildtext där det 

står: ”En sydvietnamesisk kvinna och hennes barn, offer för striderna mellan USA och 

Nordvietnam” (Ivansson & Tordai, 2012:341), och andra gången i en text om utvecklingsländer 

där det framgår att kvinnor i länder där människor får det bättre i högre grad börjar skaffa sig 

utbildning och jobb, något som leder till minskat barnafödande (Ibid:269).  
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I bokens näst sista kapitel, i en textbit om det kommunistiska Östtyskland, finns en mening 

om kvinnor där det framgår att kvinnornas uppgift var att handla, något som innebar timmar 

ståendes i köer. På sidan finns en bild där bildtexten förklarar att: ”Många idrottsmän och 

kvinnor fick sina kroppar förstörda av dopningspreparat. Det är ett typiskt exempel på hur de 

kommunistiska makthavarna offrade människor för att nå sitt mål” (Ibid:380).  

Det sista kapitlet som utgörs av sidorna 392 och 393, utgörs av en lång lista med årtal och 

viktiga och mindre viktiga händelser, sju av punkterna berör kvinnor. Dessa är: år 1900 då 

medellivslängden för män respektive kvinnor var 55 och 57; år 1921 kvinnlig rösträtt; år 1958 får 

Sverige de första kvinnliga poliserna; år 1960 Sveriges första kvinnliga präster; år 1962 rycker den 

första värnpliktiga kvinnan (frivilligt) in vid flygflottiljen i Västerås; år 1978 får kvinnor bli 

yrkesofficerare; och år 1997 får Sverige sin första kvinnliga biskop (Ibid.). 

5.2.2 Övriga reflektioner 

Till skillnad från Utkik skrivs det i SO⦁S vid flera tillfällen tydligt ut att texten handlar om män 

genom att använda manliga pronomen. Exempel på sådana tillfällen är i texter om handelsmän, 

riddare och gladiatorer. Detta förekommer dock inte i alla kapitel, utan främst i de första kapitlen. 

Detta skulle kunna vara en indikator på att författarna har delat upp arbetet och inte skrivit varje 

kapitel tillsammans utan var för sig, men det skulle också kunna vara något som gjorts omedvetet. 

Eftersom det i några texter skrivs ut att det uttryckligen handlar om män, kan man fundera över 

vem de övriga texterna handlar om som inte beskrivs med ord som män eller kvinnor. Precis som 

i Utkik finns det i den här boken tillfällen då problematiserande frågor förekommer. Frågor som 

exempelvis handlar om att ge exempel på hur kvinnor var förtryckta (se, 5.2.1.2), hur fabriksägare 

resonerade kring kvinnors arbete (se, 5.2.1.6), om kvinnans roll och om rösträtt (se, 5.2.1.11) och 

så vidare.  

5.2.3 Hur stor del av boken ägnas åt kvinnor?  

I de första kapitlen får man veta mer om kvinnor än i något av de senare kapitlen, med undantag 

för kapitlet Industri och demokrati i Sverige. Kvinnor får ytterst lite utrymme även i SO⦁S, och 

omnämns sällan som aktiva deltagare i historiska händelser. Kvinnor nämns på cirka 80 sidor av 

bokens 393 sidor, precis som i utkik innebär det att det verkliga antalet sidor som behandlar 

kvinnor är färre eftersom dessa 80 sidor inte enbart ägnas åt kvinnor. Det mesta som handlar om 

kvinnor berör vad de fick eller inte fick göra eller om vad män tycker om kvinnor beskrivet med 

neutrala ord.  Således finns det en tydlig hierarki i boken där kvinnors liv fått utgöra en mindre 

del av bokens innehåll. Detta medan de manliga händelserna, ”de bestämda händelsernas 

tyranni”, utgör den största delen av boken.  
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5.3 Namngivna kvinnor 

För att belysa frågan som rör hur de namngivna kvinnorna presenteras i läroböckerna kommer 

det här avsnittet ägnas åt att besvara denna fråga.  

Om man summerar de namngivna kvinnorna i böckerna namnges totalt 35 kända kvinnor. Tre 

kvinnonamn förekommer i båda böckerna: Sapfo, Elizabeth I och Selma Lagerlöf. Sapho nämns i 

Utkik direkt i texten, där det beskrivs att hennes dikter sägs vara ursprunget till begreppet lesbisk 

kärlek. I SO⦁S lyfts hon istället i en liten separat textruta där samma slags information ges. 

Elisabeth I nämns i text och bildtext i SO⦁S där sidorna 121-123 nästan uteslutande ägnas åt 

henne, där det som lyfts är både hennes regering men också varför hon aldrig gifte sig. I Utkik 

nämns hon enbart i en bildtext som Englands drottning under 1500-talets senare del. Selma 

Lagerlöf lyfts i en bildtext i Utkik och en lista i SO⦁S, i båda står det att hon fick nobelpriset i 

litteratur.  

I Utkik nämns 18 kvinnor och i SO⦁S nämns 20 kvinnor. Endast 5 av den totala andelen 

namngivna kvinnor har ett eget textstycke med rubrik där man får veta en hel del om dem, alla 

dessa fem finns i SO⦁S. Majoriteten av kvinnorna nämns i förbifarten eller i bildtext. 9 av de 20 

kvinnor som nämns i SO⦁S, dvs. nästan hälften, nämns enbart vid namn i en lista på årtal och 

saker som hänt i Sverige. Ett exempel på hur en mening i en sådan lista kan se ut: ”1977. 

Kronprinsessan Victoria föds” (Ivansson & Tordai, 2012:393). Tre kvinnor nämns enbart i 

bildtext eller liten textruta i SO⦁S, det innebär att enbart 8 kvinnor nämns i text. 9 kvinnor nämns 

enbart i bildtext eller lite textruta i Utkik, resterande nämns i text.     

Resultatet av analysen av hur namngivna kvinnor lyfts i böckerna visar att utöver den låga 

andelen kvinnor, som också visades i DN:s granskning, så är det väldigt få av dessa som det ges 

någon större information om. Detta är främst tydligt i framför allt Utkik, där inga kvinnor har 

tilldelats egna textavsnitt. Vidare i de fall kvinnonamn nämns så diskuteras de utifrån sitt kön, 

vilket inte görs med de namngivna männen. Som exempel diskuteras Elisabeth I:as vägran till 

äktenskap i SO⦁S i relativt stor utsträckning istället för att dryfta hennes bedrifter som regent 

(Ivansson & Tordai, 2012). Även i Utkik förekommer detta. Hypatia nämns som en filosof, men 

vidare i texten beskrivs inte hennes filosofiska tankar utan en middag där en manlig gäst 

kritiserade henne för att inte vara som andra kvinnor varvid hon svarar att hon inte vill slösa bort 

sitt liv med spinning och vävning (Nilsson m.fl., 2013). Vidare finns det en tydlig hierarkisering i 

böckerna, i avsnitt där både män och kvinnor namnges tenderar män att namnges i text och 

kvinnor i bildtext. Som exempel på detta är ett avsnitt i Utkik om kampen för jämställdhet mellan 

vita och svarta i USA där Marthin Luther King och hans arbete beskrivs ingående i texten, medan 

Rosa Parks namnges i en bildtext där hon beskrivs ha vägrat en vit man att ta hennes plats på 

bussen (s. 237). Men det finns ett fåtal fall där namngivna kvinnor lyfts utan att texten främst 

behandlar könsliga aspekter. Exempel på detta är Jeanne d’Arc i SO⦁S (s. 95) och Irka Starkman i 

Utkik (s. 244). Båda beskrivs utifrån deras handlingar och de beskrivs dessutom som hjältar. 

Jeanne d’Arc lyfts i ett eget textstycke där hennes bedrifter skildras. Hon hjälpte fransmännen att 
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vända kriget (hundraåriga kriget) till sin fördel. Irka Starkman beskrivs under ett avsnitt om 

hjältar under andra världskriget, där delen om hennes hjältedåd utgör större delen av textstycket. 

Sammanfattningsvis kan man säga att det finns en snedfördelning i hur namngivna kvinnor lyfts i 

böckerna i jämförelse med männen. Kvinnor namnges till störst del i bildtexter, avskilda små 

textrutor eller i årtalslista.  

5.4 Analysresultat sammanfattat i förhållande till frågeställningar 

 Hur lyfts kvinnors livsvillkor i de fall man har valt att göra detta? Sker det integrerat i 

texten eller i eget avsnitt/stycke?  

 Vad lyfts?  

 Om kvinnor lyfts i separata stycken, görs samma sak med män? 

 Hur presenteras de namngivna kvinnorna i böckerna, i text, i eget avsnitt eller i 

bild/textruta? 

I båda de analyserade böckerna lyfts livsvillkor, och resultaten av analyserna liknar varandra. 

Detta innebär också att det genuskontrakt som förmedlas i böckerna är detsamma. Det vanligaste 

är att kvinnor nämns i texten, men då handlar det oftast om enstaka tillagda meningar som till 

största del handlar om vad kvinnor fick och inte fick göra. Utbildning och rösträtt är ämnen som 

nämns flest gånger i de analyserade böckerna, därefter nämns oftast arbetsuppgifter. Kvinnor 

förekommer också i hög grad i bilder, i många fall verkar det som om bilder på kvinnor har 

prioriterats (i fall bilder på människor har använts), där man också i bildtexten kortfattat skriver 

något om kvinnor.  

Kvinnor lyfts extremt sällan fram som aktiva i de historiska händelserna. Inte mer än vid två 

till fyra tillfällen lyfts kvinnor som aktiva deltagare totalt i båda böckerna. I ingen av böckerna 

nämns, förutom arbetsuppgifter, vad kvinnor gjorde, exempelvis på fritiden. Något som gjorts i 

avsnitt om män. I båda böckerna ägnas särskilda avsnitt åt kvinnor, men enbart i SO⦁S finns det 

liknande avsnitt för män och då endast vid två tillfällen där rubriken för texten om män har ett 

större typsnitt än rubriken till texten om kvinnorna. Detta visar att det finns en tydlig 

hierarkisering i böckerna, eftersom en större rubrik tyder på att innehållet är viktigare. Vidare 

handlar texterna om män också i större grad om vad männen gjorde, medan texten om kvinnor 

handlar om vad kvinnorna inte fick göra. Detta ger i sig en bild av att det manliga är 

referensramen som det kvinnliga bedöms utifrån.  

Mäns åsikter och samhällsideal tillsammans med lagar är vanligast förekommande gällande 

kvinnor i böckerna, oftast formulerade med ord som ”fick” och ”fick inte”. I enstaka fall skrivs 

det att det är mäns åsikter och inte allmänna åsikter, men för det mesta används neutrala ord som 

exempelvis ”man ansåg”. Vad som är intressant är att det förkommer många delar där allmänna 

ord används när man beskriver styrelseskick och rösträtt. Exempelvis finns det i SO⦁S ett enskilt 
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textstycke om kvinnor i slutet av ett avsnitt om formulerandet av de mänskliga rättigheterna 

under franska revolutionen, där det i texten står att kvinnor inte räknades in i detta. I de tidigare 

delarna används dock allmänna ord vilket ger läsaren en uppfattning om att det gäller alla, 

eftersom det inte står det motsatta förrän i ett separat textstycke. Genom att använda neutrala ord 

i texten innan och sedan i slutet ha ett separat stycke där det står att det inte gällde kvinnor gör att 

bilden av mannen som människa (norm) och kvinnan som den könade andra förstärks.  

I båda böckerna förekommer det emellertid tillfällen där genus och historia problematiseras. 

Dock sker detta enbart i frågeställningar till texten eller till en bild. I Utkik skall exempelvis 

eleverna vid tre tillfällen (se, 5.1.1.5 och 5.1.1.7) granska äldre propaganda- och reklamaffischer, 

där de bland annat skall reflektera över vad bilderna kan avslöja om könsroller, eller om bilderna 

kan sägas vara könsneutrala och så vidare. Problematiserande frågor, exempelvis om vems 

historia det är egentligen som skildras, finns också i böckerna.  

Till hur stor del skulle man kunna säga att böckerna ägnas åt kvinnor? Kvinnor förekommer 

sporadiskt i böckerna och i vissa kapitel nämns de inte alls. Räknar man antalet sidor där kvinnor 

förekommer i de båda böckerna blir resultatet cirka 47 av 350 respektive 82 av 392, ett resultat 

som hade tett sig snedvridet även om alla dessa sidor uteslutande ägnades åt kvinnor. Eftersom 

majoriteten av dessa sidor enbart innehåller enstaka meningar om kvinnor så kanske det totalt 

inte ägnas mer än några enstaka sidor åt kvinnor, om man skulle lägga ihop alla meningar.  

När det gäller presentation av namngivna kvinnor är det vanligast att de lyfts i enstaka 

meningar eller i bildtext. Endast i SO⦁S har namngivna kvinnor fått egna textstycken med rubrik. 

Böckerna lyfter ungefär samma antal namngivna kvinnor, 18 respektive 20. Dock nämns nästan 

hälften av kvinnonamnen i SO⦁S i den avslutande listan där det enbart lyfts en mening om 

vardera.  

Sammanfattningsvis är det genuskontrakt som förmedlas i böckerna av ett traditionellt och 

stereotypt slag. Det finns en tydlig hierarkisering där den manliga historien utgör den största 

delen av böckerna, medan kvinnor fungerar som tillägg till dessa avsnitt där deras liv beskrivs i 

passiva termer med det manliga som referensram. Vidare beskrivs den manliga historien som 

allmän, genom att man i stort sett genomgående använder könsneutrala ord. Med undantag för 

SO⦁S där det i de första kapitlen förekommer tillfällen där manliga pronomen förekommer.  
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6.0 Diskussion  

6.1 Resultat i relation till Bakgrund 

Den granskning som i januari år 2015 publicerades i DN visade att det fanns 22 namngivna 

kvinnor i SO⦁S Historia av totalt 169 namngivna personer samt 44 namngivna kvinnor i Utkik 

Historia av totalt 282 namngivna personer. Antalet namngivna kvinnor som framkommit i den 

här studien skiljer sig från antalet som presenterades i DN:s granskning. Det kan bero på två 

saker. För det första har det sista kapitlet i SO⦁S inte räknats med i den här studien eftersom det 

behandlar 2000-talet och det finns inget motsvarande kapitel i Utkik, och för det andra utgick 

DN från webboken i sin studie. Eftersom sidnumrering var viktig, i den studie som har gjorts i 

denna uppsats, kunde inte den elektroniska boken analyseras eftersom den saknade sidnumrering. 

Webbokens innehåll och disposition är densamma som i den tryckta boken, däremot finns 

tillhörande filmer i webbmaterialet, vilket skulle kunna förklara skillnaderna mellan resultaten. 

Liksom i DN:s granskning har den här studien visat att antalet namngivna kvinnor är lågt, 

dessutom är andelen namngivna kvinnor som fått eget textstycke ännu lägre. Det här arbetet 

bekräftar inte bara DN:s studie, utan kompletterar den även med en kvalitativ dimension som 

nyanserar resultatet. 

Resultaten från de två första frågeställningarna, om kvinnors livsvillkor och genuskontrakt 

m.m. visar resultaten att antalet sidor som nämner kvinnor är lågt i jämförelse med böckernas 

totala antal sidor, och då ägnas inte alla dessa sidor helt åt kvinnor utan kanske enbart i någon 

enstaka mening. Resterande sidor handlar om den ”allmänna” historien, som tydligt handlar till 

störst del om män, och enbart i några enstaka fall skrivs det tydligt ut att dessa handlar enbart om 

män. Detta resultat stämmer överens med det resultat som presenterades i studierna gjorda på 

uppdrag av Skolverket och DEJA år 2006 respektive år 2010. I dessa studier beskrevs att de 

granskade böckerna använde i hög utsträckning neutrala ord vid beskrivningar av historiska 

händelser som historiskt sett dominerats av män (Ohlander, 2010; Berge & Widding, 2006). 

Vidare stämmer den här studiens resultat överens med granskningarnas andra resultat: kvinnors 

livsvillkor lyfts inte i alla sammanhang där det kunnat lyftas. I de granskade böckerna 

förekommer många avsnitt där kvinnors livsvillkor inte lyfts en enda gång, exempelvis i kapitel 

som USA och Västereuropa under efterkrigstiden i SO⦁S (se sid. 31) och kapitlet Kina i Utkik (se sid. 

26). Genom osynliggörandet av kvinnor och genom passiviseringen av kvinnor i läroböckerna 

finns det, menar Berge och Widding (2006), en risk att de flickor som läser dessa böcker förlorar 

intresse för ämnet historia, men det innebär också att läroböckerna ger en missvisande bild av 

historien. Vidare lever inte dessa läroböcker upp till de krav på jämställdhet som finns i 

styrdokumenten enligt utbildningsminister Gustav Fridolin. 
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Vidare syns det som Hirdman (2001:13) kallar för: ”de bestämda händelsernas tyranni” tydligt 

i de analyserade läroböckerna. Något som troligtvis beror på att denna historietradition även 

återfinns i läroplanen. Dessa beskrivs med neutrala ord, trots att det tydligt berör endast män. 

Genom användandet av könsneutrala ord blev det under analysarbetets gång svårt att avgöra när 

det som beskrivs verkligen handlar om allmänheten och när det enbart berör män. Dessutom ter 

det sig som om män även i nyare läromedel representerar det allmänna, inte enbart på grund av 

det som nämnts ovan, utan även på grund av ordval i vissa meningar. Som exempel används 

ordet ”allmän” i många fall i avsnitt om demokrati, bland annat meningen: ”Allmän rösträtt för 

alla män infördes 1909” (Nilsson m.fl., 2013:185). Resultatet från analysen visar också att kvinnor 

till stor del har lyfts in i läroböckerna som ett tillägg, ett ”och” som Hirdman (2001) kallar det. 

Det är också särskilt tydligt under avsnitt om utbildning eller demokrati där de oftast finns en 

inlagd mening om att det inte gällde kvinnor. I avsnitt innan dessa tillägg, om exempelvis 

demokrati i Antiken, står det ofta att Aten och Rom var de första demokratierna. Detta i 

samband med ovan nämnda om ”De bestämda händelsernas tyranni” visar att det finns en tydlig 

hierarkisering i böckerna. D.v.s. de historiska händelser som dominerats av män har fått störst 

utrymme i böckerna och kvinnor har i stort sett enbart lyfts som tillägg till dessa. I kommande 

avsnitt kommer resultaten diskuteras i jämförelse med litteraturöversikten. . 

6.2 Resultat i jämförelse med litteraturöversikt 

Långströms (1997) visade i sin avhandling att den traditionella mansdominansen bland författare 

av läroböcker i historia var fortsatt total. I ett tidigare skede av det här arbetet fanns en tanke om 

att lyfta in en bok med enbart kvinnliga författare för att se om de genuskontrakt som förmedlas 

skiljer sig åt beroende på författarnas kön. Men en sådan bok återfanns inte och detta var därför 

inte genomförbart. Detta visar i sig att det fortfarande råder mansdominans på området. SO⦁S 

har både en kvinnlig och en manlig författare, men den genusbild som förmedlades var liknande 

som den i Utkik, vilket kan tyda på att en historiebok inte automatiskt blir jämställd för att den 

har författare som representerar båda könen. I båda böckerna ka man dock urskilja en viss 

feministisk agenda, främst utifrån de problematiserande frågorna till kapitlen och avsnitten som 

finns i böckerna (se exempelvis sid.19 och 28).  

I jämförelse med de tidigare studier som gjorts på läroböcker gällande genus, finns det en 

samstämmighet mellan resultaten. Liksom von Wright (1999), Eilard (2004, 2008), Mattlar och 

Almqvist Nielsen (2014), visar även denna studie att böckerna knappast är jämställda. Det finns 

en låg andel tillfällen då kvinnor nämns i böckerna och i de fall de nämns är det ofta i stereotypa 

passiva termer. Man skulle kunna säga att de böcker som här har analyserats, liksom de 

läseböcker som Eilard analyserat (2004, 2008), på ytan verkar jämställda. Med detta menas, 

eftersom det mesta i böckerna benämns med neutrala ord så framställs en bild av att böckerna är 

jämställda eftersom de beskriver ”människans historia”. Det är troligtvis den uppfattning som en 

högstadielev skulle ha om han/hon fick frågan om böckerna är jämställda eller inte.  
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Lena Almqvist Nielsen (2014:119f), som hade gjort den enda studien i ämnet historia, fick 

fram som resultat i sin studie att kvinnor till en början, i tidigare läroböcker, knappt fanns med 

alls men att kvinnor i senare böcker lyftes upp i en mer jämställd bemärkelse. Resultatet som 

framkommit i denna studie visar på liknande resultat som Almqvist Nielsen visat i studien av 

äldre läroböcker, dvs. att kvinnor till väldigt stor del har tilldelats en passiv roll i böckerna medan 

män (”människorna”) givits en aktiv roll. Skillnaden mellan Almqvist Nielsens resultat gällande 

nyare läroböcker och resultaten i denna studie skulle kunna bero på att de böcker som analyserats 

är för olika årskurser. Hon har studerat epoken forntiden och om man enbart tittar på resultatet 

från kapitlet om forntiden (i SO⦁S) i den här analysen så kan man säga att resultaten stämmer 

överens med Almqvist Nielsens resultat. Eftersom detta kapitel, i SO⦁S (se, 5.2.1.1), är ett av de 

kapitel där kvinnor lyfts mest men det är också det kapitlet där kvinnor till störst del lyfts i samma 

bemärkelse som männen, det vill säga som lika delaktiga i historien.  
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7.0 Konklusion 

I det här arbetet har jag undersökt hur kvinnors livsvillkor lyfts i läromedlen, men också hur stor 

plats på ett ungefär som ägnas åt detta. En del i detta har varit att undersöka vilket genuskontrakt 

som förmedlas i böckerna genom sättet att lyfta kvinnors livsvillkor och genom det utrymme som 

ägnas åt kvinnor. De resultat som framkommit i min analys visar att kvinnor har tilldelats lite 

utrymme i böckerna. Dessutom ägnas väldigt lite av de texter som nämner kvinnor åt att ge en 

bild av hur kvinnors liv kunde se ut eller åt händelser då kvinnor varit aktiva deltagare. Vidare har 

många av de händelser och perioder som skildrats, beskrivits med könsneutrala ord vilket har 

gjort det svårt att avgöra vad som gäller både kvinnor och män och vad som beskriver något som 

enbart handlar om män. Det genuskontrakt som förmedlas i böckerna är således av ett 

traditionellt slag, genom dikotomin aktiv/passiv där männen i böckerna beskrivs som aktiva 

medan kvinnorna skildras som passiva. Dessutom finns det en tydlig hierarkisering eftersom den 

manliga historien fått utgöra den största delen av böckerna. 

 Eftersom den här studiens främsta fokus har varit kvinnor har de delar som inte innehåller 

ordet kvinnor inte analyserats ingående, utan mer övergripligt. Det skulle vara av intresse att även 

noggrant undersöka dessa delar, där historien beskrivs med neutrala ord, för att se om alla dessa 

delar enbart berör män eller om de faktiskt gäller kvinnor också. Vidare vore det även av intresse 

att undersöka mer ingående hur män lyfts i böckerna och jämföra resultatet med det här arbetets 

resultat för att kunna avgöra om män och kvinnor lyfts på ett jämställt sätt. 
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