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Sammanfattning 

Syftet med den här C-uppsatsen i Pedagogik med didaktisk inriktning är att undersöka om 

flickor i gymnasiet kan identifiera sig med innehållet i några läroböcker i gymnasiekursen 

Historia A. Syftet mynnar ut i två delfrågor och den första är: hur presenteras kvinnan i några 

läroböcker i Historia A? Det leder oss till den andra frågan: presenterar dessa läroböcker 

kvinnor på ett sätt som kan ge underlag för flickornas historiemedvetande och identitet? För 

att kunna ge svar på dessa frågor har jag med utgångspunkt från forskningen tagit ställning för 

att det finns en relation mellan historiemedvetande och identitet. Jag har undersökt tre läro-

böcker i historia för gymnasiet och använt mig av textanalys och Säfströms (1999) metod med 

inläsning och utläsning. I bearbetningen av resultatet har jag använt frågor inspirerade av 

Skolverkets (2006) rapport samt utgått från Jensens (1997) teori om historiemedvetande som 

identitet. 

Resultatet av studien visar att det finns stora brister i läroböckernas innehåll. Kvinnan 

presenteras ur en snäv synvinkel och genom ett manligt perspektiv. Flera viktiga kategorier av 

kvinnor är uteslutna och de som presenteras är tydligt uppdelade efter normalitet. Eftersom 

berättelsen om kvinnor innehåller stora luckor ställer jag mig kritisk till att läroböckerna pre-

senterar kvinnor på ett sätt som kan ge underlag för flickors historiemedvetande och identitet.  
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1. Inledning 

En debattartikel i DN med rubriken ”Skolämnet i historia är en strikt manlig angelägenhet” 

beskrev ojämlikheten mellan könen i läroböckerna i historia och det väckte genast mitt intres-

se. I introduktionen till artikeln hänvisar man till professorerna Ann-Sofie Ohlander och Ebba 

Witt-Brattström som skriver att ”man måste på allvar ställa frågan hur skolelever påverkas av 

att få historien presenterad som en aldrig ifrågasatt eller diskuterad manlig angelägenhet” 

(Ohlander & Witt-Brattström 2010, s 1). En fråga som mycket tydligt visar att det finns brister 

i läroböckerna i historia. Ohlander och Witt-Brattström är också författarna till rapporten 

Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia (SOU 2010:10) som ligger till grund för 

artikeln. Mitt intresse för ämnet fördjupades ytterligare efter att jag läst rapporten och insett 

att bristerna inte var små, utan otroligt tydliga. Rapporten tar upp många viktiga aspekter 

bland annat de stora bristerna som finns i läroböckerna när det gäller jämställdhet. Men den 

knyter inte ihop resultaten med eleverna utan författarna avslutar med att ställa frågan vad 

denna mansdominerade och aldrig ifrågasatta historia får för konsekvenser. Hur påverkas ele-

verna av en historia med brister på kvinnliga ideal och med snäva förebilder? (SOU 2010:10) 

Det är här min studie kommer in, hur påverkar historien flickors identitetsutveckling? Eller 

med andra ord vilka möjligheter får flickorna att identifiera sig med innehållet i läroböckerna?  

1.1. Disposition 

Uppsatsen inleds med bakgrunden och forskningen som är aktuell för min studie och mynnar 

ut i mitt syfte och min problemformulering. Den tidigare forskningen berör problematiken 

kring läroboken men också problematiken kring kvinnornas plats i historieskrivningen. Sedan 

knyts identitet och historia ihop genom det didaktiska begreppet historiemedvetande och be-

greppets olika betydelser undersöks. I bakgrundens andra del undersöker jag gymnasieskolans 

styrdokument och vad de säger om elevers historiemedvetande. Verktygen till studien redovi-

sas under rubriken metod, nämligen valet av metod, urval och analysverktyg. Sedan följer en 

genomgång av läroböckernas framställning av kvinnan och vilka kategorier som skapas där. I 

analysen angriper jag resultatet i förhållande till historiemedvetande. Till sist följer en diskus-

sion som är knuten både till bakgrunden och mina resultat.  
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2. Bakgrund 

I bakgrunden uppmärksammas relevant forskning för studien och styrdokumenten för gymna-

sieskolan analyseras utifrån begreppet historiemedvetande.  

2.1. Tidigare forskning 

Den tidigare forskningen som är gjord på kvinnors förekomst i läroböckerna i historia är SOU 

2010:10 som antagit ett jämställdhetsperspektiv. Annars är forskningsfältet relativt outforskat 

och min studie rör snarare tre olika fält: forskningen kring läroboken, forskningen om kvinnan 

i historieskrivningen och den historiedidaktiska forskningen. Läroboken är en viktig del av 

min studie därför behövs en utredning av problematiken kring författandet och publicerandet 

av läroböcker. Även forskningen kring kvinnans plats i historien blir viktig och hur hon fram-

ställts i historieskrivningen. Inom den historiedidaktiska forskningen utreds det grundläggan-

de begreppet historiemedvetande som kopplas till identitet. 

2.1.1. Läroboken 

Läroboken är skriven för att följa läroplanens intentioner vilket till viss mån styr innehållet, 

samtidigt är det upp till förlaget och författarna att bestämma hur de vill framställa stoffet 

(Selander 1988). Vilka faktorer är det som styr innehållet i en lärobok och hur ska vi veta att 

innehållet är objektivt och relevant kunskap? Janne Holmén (2006) nämner flera olika aspek-

ter som man tar hänsyn till vid författandet och publicerandet av en lärobok i historia. Aspek-

terna kan delas in i inre och yttre där de inre framför allt rör innehållet medan de yttre handlar 

om förutsättningarna för boken. Av de inre aspekterna är faktaurvalet det främsta. Mängden 

fakta som kan passa in i läroboken är för gediget och det tvingar fram ett faktaurval av förfat-

taren. Förlaget kan i sin tur välja vilka författare de vill anlita att skriva boken. Eftersom läro-

boken ska göra det möjligt för eleverna att uppnå målen i skolan kan man säga att riktlinjerna 

för läroboken finns i läroplanen. Det ger därmed staten möjligheter att kontrollera innehållet 

(Holmén 2006). 

De yttre aspekter som påverkar läroboken är marknaden: lärarna. Lärarnas olika syn på 

historieämnet och skolans sociala förutsättningar är betydelsefullt vid val av lärobok. Det gör 

att förlagen försöker möta lärarnas krav på läroböckerna. Synen på historieämnet är i sin tur 

påverkad av det Holmén (2006, s 26) kallar ”samhällsklimat”. Med andra ord vilka händelser 

i Sverige och världen som rapporteras av media och framställs som viktiga. Synen på historie-

ämnet och samhällsklimatet påverkar inte bara lärarna utan också läroboksförfattarna. Det 

finns en lärobokstradition som innebär att läroboksförfattare påverkas av tidigare läroböcker, 

till exempel de läroböcker som de själva hade i undervisningen under sin skoltid (Holmén 
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2006). Enligt Sture Långström (1997) är det inte givet att författarna är aktiva forskare, utan 

ofta är de verksamma lärare. Majoriteten läroboksförfattare är medelålders eller äldre män 

tillhörande medelklassen från södra Sverige (det vill säga inte norr om Stockholm-Arboga-

Karlstad). Anmärkningsvärt är också att de flesta av författarna arbetar med läroböckerna vid 

sidan av sina ordinarie arbeten, på fritiden, efter pensioneringen eller under tjänstledighet 

(Långström 1997).  

Det finns också problematik med författandet av läroböcker. En lärobok måste gå att 

sälja till en tillräckligt stor grupp för att den ska vara ekonomiskt lönsam för förlaget. När det 

gäller faktainnehållet kan urvalsprocessen medvetet eller omedvetet bli politiskt styrt eller 

färgat (Holmén 2006). Författarna som grupp representerar enbart en liten del av den svenska 

befolkningen och det får konsekvenser för innehållet i läroböckerna (Långström 1997). Läro-

böckerna har med andra ord svårt att vara neutrala, och delar med nationalistiskt och identi-

tetsskapande innehåll har större tendens att vara värderande i sin utformning (Ammert 2009). 

En närmare granskning av läroböckerna blir därför betydelsefull.  

2.1.4. Kvinnan i historieskrivningen 

Kvinnohistoria blir ofta genushistoria, med andra ord historien kring den sociala konstruktio-

nen av manligt och kvinnligt (Tornbjer 2009). Det genushistoriska forskningsfältet är brett 

och jag har valt att koncentrera mig på hur kvinnorna framställs i historieskrivningen.  

Kvinnans plats i historien har inte alltid varit självklar och ofta illustreras hon som ett 

bihang till den manligt skrivna historien. Kvinnan framställs i utkanten av mannens storhet 

där snarare bilden av mannen nyanseras med kvinnans historia. Problemen med att skriva till 

eller om kvinnans roll i historien grundar sig på ojämlikheterna mellan män och kvinnor. 

Kvinnorna har under vissa epoker varit närmast diskriminerade och uteslutna, men ändå för-

svinner inte deras historia. Det vanligaste är att kvinnorna helt enkelt glöms bort i historie-

skrivningen, eller används som passiva redskap för att belysa männen från en ny synvinkel. 

Kvinnans historia kan också lätt bli en tilläggshistoria eller och-historia som Yvonne Hirdman 

(1992) väljer att kalla perspektivet. Kvinnans historia kan även bli en meningslös parallell 

historia som kanske säger mer om kvinnan som betydelselös än om hennes verkliga situation 

(Hirdman 1992). 

Eva Östberg (2002) har studerat Carl Grimbergs historiska texter och texterna visar för-

ändring av historieskrivningen. Under slutet av 1800-talet började man skriva om historien för 

att nå folket, till exempel genom att lyfta fram kvinnornas roll i historien. Grimbergs historie-

skrivning var präglad av hans människosyn vilket fick konsekvenser för framställningen av 
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kvinnan. Enbart de framgångsrika kvinnorna och kvinnor ur eliten presenterades och det me-

nar Östberg (2002) stämmer överrens med dåtidens syn på kvinnan. Initiativen att belysa 

kvinnans historia kan kopplas till sökandet efter en historisk identitet. Historien används ock-

så i syfte att belysa samtida problem och konflikter. Genom en egen historia kan kvinnorna 

legitimera sig som likvärdiga medborgare och då också ställa krav på till exempel jämställd-

hetslagstiftning (Tornbjer 2009). 

Vad får kvinnans undanskymda plats i historieskrivningen för konsekvenser för histo-

rieämnet i skolan? Rapporten SOU 2010:10 visar att tendenserna att enbart beskriva elitens 

kvinnor lever kvar i läroböckerna i historia idag. Rapporten undersöker jämställdheten mellan 

könen i läromedel i historia. I fyra läroböcker varav två från gymnasiet (Alla tiders historia A 

och Människan genom tiderna) och en lärarhandledning för gymnasiet har författaren under-

sökt hur stor del av innehållet som berör kvinnor och män samt i vilken utsträckning som 

böckerna antar ett könsneutralt perspektiv. I de undersökta läroböckerna var innehållet som 

berörde kvinnor ytterst litet i förhållande till de delar som rörde männens historia. De få kvin-

nor som nämndes var ofta ur samhällseliten: drottningar, prinsessor och riksdagsledamöter 

eller förknippade med betydande män, till exempel Eva Braun (Hitlers älskarinna) eller Hilla-

ry Clinton (i egenskap av president Bill Clintons hustru). En förvånande tendens är hur antalet 

kvinnor får allt mindre utrymme i texten desto närmare samtiden läroboksförfattarna kommer. 

Intressant med tanke på den politiska, sociala och ekonomiska utveckling som kvinnorna ge-

nomgår under 1900-talet. Sammantaget beskriver rapporten hur läroböckerna fokuserar på 

krig, gränsdragningar och mäns bedrifter, medan kvinnorna enbart kort omnämns som ett 

tillägg (SOU 2010:10).  

2.1.2. Historiemedvetande 

I den historiedidaktiska forskningen hamnar många forskare i begreppet historiemedvetande 

som uttryck för historisk identitet. Begreppet är dock komplext och när min studie bygger på 

kopplingen mellan kvinnor i läroböckerna och identitet, behöver detta begrepp utredas närma-

re. Relationerna mellan dåtid, nutid och framtid är central i en stor del av den historiedidaktis-

ka forskningen idag (Aronsson 2004). Denna tidsorientering ligger till grund för begreppet 

historiemedvetande som i sig är ett brett begrepp (Jensen 1997). Klas-Göran Karlsson (2009) 

menar att begreppet historiemedvetande är frekvent använt inom målformuleringarna för sko-

lans alla nivåer i historia och används som ett begrepp för historiekulturen i stort. Han definie-

rar historiemedvetande som ett sätt att använda historien att relatera till samtiden vilket är en 

viktig del i identitetsskapandet (Karlsson 2009). Flera forskare (till exempel Ammert 2008, 
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Aronsson 2004 och Nordgren 2006) utgår från bland annat Jörn Rüsens och Bernard Eric Jen-

sen teorier och definitioner av begreppet. Men begreppets komplexitet ger ändå forskarna 

möjlighet till egna definitioner (Ammert 2009).  

Jensen (1997) lyfter fram historiemedvetande som vetenskap, undervisning och didaktik 

som de tre områden där begreppet används. Var forskaren sedan väljer att lägga tyngdpunkten 

får konsekvenser för definieringen av begreppet. Samtidigt kan historiemedvetande sättas i 

relation till människan själv och hennes sociala liv, det vill säga människan som skapad och 

skapare av historia. Rüsen (2004) kopplar historiemedvetandet till historiekultur där han me-

nar att historiekultur är det praktiska uttrycket av historiemedvetandet. Historiekulturen är 

tolkningen och hanteringen av tiden och historien. Detta hjälper oss orientera oss historiskt 

och motivera vår existens utifrån historien. Historiemedvetandet används också i utvecklingen 

av en historisk identitet, där historiekulturen blir ett uttryckssätt (Rüsen 2004). Peter Aronsson 

(2004) delar upp kopplingen mellan då, nu och sedan i tre centrala begrepp: historiskt medve-

tande, historiemedvetenhet och historiemedvetande. Det första begreppet, historiska medve-

tandet, är vår uppfattning av det förflutna. Det andra begreppet, historiemedvetenheten, är 

uppfattningen av oss själva i historien och det tredje, historiemedvetande, är vår föreställning 

om relationen mellan då, nu och sedan (Aronsson 2004).  

Kenneth Nordgren (2006) har i sin forskning koncentrerat på begreppet historiemedve-

tande och delar upp det i vad han kallar dess uttrycksformer, nämligen historiebruk och histo-

riekulturer. Hans resonemang om historiemedvetandets uttryck i form av historiekultur är i 

likhet med Rüsens (2004) definition.  Nordgren (2006) utvecklar Jensens (1997) tanke kring 

historiemedvetande som berättelse och betonar historiemedvetande som en form av kommu-

nikation där berättaren, berättelsen och mottagaren står i fokus. För att komma åt historie-

medvetandets praktiska uttryck placerar Nordgren (2006) individens/gruppens handlingar och 

identitetsskapande i förhållande till deras historiska orientering, det vill säga då, nu och sedan. 

Historiemedvetande är individens/gruppens uppfattning av samtiden genom historiebruket 

och historiekulturen, vilket Nordgren (2006) menar är berättelsen. Historien som identitets-

skapare och historien som handling präglar deras historiemedvetande (Nordgren 2006).  

Historiemedvetande är något alla människor bär med sig men att uttrycka det praktiskt 

är inte alltid enkelt. Det är snarare ett instrument för människan som vägleder oss i vår histo-

rieuppfattning (Karlsson 2009). Historiemedvetandet skapas därför inte bara i skolan (Nord-

gren 2006) utan genom alla möten med historia, till exempel genom film och böcker (Ammert 

2009, Jensen 1997). Läroboken ger ändå förutsättningar att utveckla historiemedvetandet 

(Ammert 2009) och dess roll i grundskolans läroböcker i historia har Niklas Ammert (2008) 
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undersökt. I böckerna finns historien framställd både kronologisk från dåtid till nuet och som 

orsakssökande där man utgår från nuet och blickar tillbaka för att hitta förklaringar i historien. 

Dessa två perspektiv bidrar tillsammans till utvecklandet av historiemedvetandet (Ammert 

2008). Läraren kan hjälpa eleverna att utveckla historiemedvetandet genom att måla upp kro-

nologiska sammanhängande kedjor av sporadiska händelser. Men även genom att inspirera 

eleverna till ett kritiskt och analytiskt tänkande (Ammert 2009). Problematiken som forsk-

ningen ställs inför är historiemedvetandets egenskap som individuell kunskap (Karlsson 2009) 

men även på grund av begreppets vardagliga dimension. Det vill säga historiemedvetandets 

egenskap att utvecklas genom film, böcker och annan kultur som människor möter i sin var-

dag. Framför allt försvåras forskarnas möjligheter att mäta och utvärdera utvecklingen av hi-

storiemedvetande (Ammert 2008).  

I min studie kommer jag utgå från Jensens (1997) teori om historiemedvetande och han 

definierar begreppet genom att dela upp det i processer. Människan placeras i relation till hi-

storiemedvetande och det är Jensens (1997) utgångspunkt för processerna. Han menar att pro-

cesserna är grundläggande för utvecklingen av historiemedvetande, med andra ord tidsorien-

teringen. Utvecklingsprocesserna är:  

 historiemedvetande som identitet 

 historiemedvetande som mötet med det annorlunda 

 historiemedvetande som socio-kulturell läroprocess 

 historiemedvetande som värde- och principförklaring 

 historiemedvetande som berättelse (Jensen 1997, s 74) 

Dessa processer går till viss del ihop med varandra, framför allt de två första, och gränsen är 

inte helt tydlig, vilket även Jensen (1997) anmärker. Han menar att identitetsutvecklingen är 

beroende av mötet med det annorlunda där vi förstår historien genom att definiera oss själva i 

kontrast till de andra. För att inte fastna i föreställningar om vi och de andra när det gäller den 

historiska identitetsutvecklingen måste man jobba med förståelsen av kulturella och andra 

förutsättningar som styr aktörernas handlanden. Genom att arbeta med detta i skolundervis-

ningen kan eleverna bearbeta sina föreställningar och upplevelser av vi och dem (Jensen 

1997).  

Förhållandet mellan den egna förståelsen av identitetsutvecklingen och skolundervis-

ningens identitetsbearbetning utvecklas genom den socio-kulturella läroprocessen. Det hand-

lar med andra ord om att kunna anta olika perspektiv där tanken av vi och dem är olika sidor 

av samma företeelse (Jensen 1997). Identiteten kan också uttryckas genom den gemensamma 

historien och kriterierna för det gemensamma blir då viktiga (Zander 1997). Man kan då an-

vända kulturarvet som en gemensam kunskap och använda kulturarvet i syfte till eftertanke 
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kring det förflutna, samtiden och framtiden (Högberg 2008). Man kan också knyta identiteten 

till gruppen och en stor del av identitetsutvecklingen handlar om att förhålla sig till gruppen i 

ett socialt samspel (Lidskog & Deniz 2009). 

I grunden för identitetskapande ligger en rad värde- och principfrågor som Jensen 

(1997) menar styr undervisningens roll i det demokratiska samhället. Värderingarna och prin-

ciperna är kopplade till människans tanke om hur livet kan och ska levas. Detta får konse-

kvenser för den historiska identiteten då människan har uppfattningar om vad som är bra och 

önskvärda sätt att leva livet. I skolan kan man bland annat arbeta med rollspel för att belysa 

och bearbeta värden och principer om historien. Som ett sista led i utvecklandet av historie-

medvetande lägger Jensen (1997) berättelsen som han menar är den konkreta tidsorientering-

en. Berättelsen skildrar människornas liv i förhållande till tid och rum vilket ger eleven möj-

lighet till förstå sitt eget och andras liv (Jensen 1997). 

Kritiken mot Jensens (1997) resonemang lägger jag i hans uppdelade processer. Proces-

serna handlar egentligen om identiteten och skapandet av den. Ändå finns identiteten med 

som en egen process, även om han själv betonar hur processerna på många sätt är samman-

vävda. Kan man ha en identitet utan till exempel mötet med det annorlunda? Jensens (1997) 

tanke om ”historiemedvetande som mötet med det annorlunda, […] som socio-kulturell läro-

process, […] som värde- och principförklaring [och till sist…] som berättelse” (Jensen 1997, s 

74) ser jag som kriterier för ”historiemedvetande som identitet” (Jensen 1997, s 74).  

2.2. Styrdokument 

Syftet med uppsatsen är att undersöka läroböckernas innehåll och koppla det till identitet ge-

nom historiemedvetande. Som tidigare nämnts styr läroplanen utformandet av läroböckerna 

(Selander 1988) och en närmare granskning av läroplanen blir då nödvändig för att kunna 

undersöka läroböckerna. Därför studerar jag läroplanen och kursplanen med utgångspunkt i 

Jensens (1997) teori om historiemedvetande.  

2.2.1. Läroplanen Lpf 94 

Läroplanen ställer krav på läroböckerna att flickorna ska kunna identifiera sig med innehållet. 

I det inledande kapitlet i läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) fastställs att skolan 

ska skapa och realisera jämställdhet mellan män och kvinnor i skolan. Det betonas även att 

eleverna ska utveckla sina kunskaper utan fördomar kring manligt och kvinnligt. Mötet med 

det annorlunda beskrivs i termer av mångkulturalitet, internationalisering och globaliseringen. 

Dessa begrepp beskrivs som delar av det svenska samhället därför ska eleverna möta och för-

stå dessa fenomen och samtidigt kunna förhålla sig till dessa. 
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Den socio-kulturella läroprocessen framhåller olika perspektiv när eleverna utvecklar 

förståelsen av vi och dem (Jensen 1997). Här är läroplanens (Lpf 94) mål att sträva mot tydli-

ga där eleverna ska kunna bedöma händelser utifrån svenskt, nordiskt, europeiskt och globalt 

perspektiv. Eleverna ska även ha kunskaper i det svenska, nordiska och västerländska kultur-

arvet vilket kan användas likt Högberg (2008) menar, nämligen som gemensam kunskap. Ele-

ven ska även kunna lösa problem i grupp vilket kan kopplas till Lidskog och Deniz (2009) 

som betonar identitetskapande som ett socialt samspel.  

När det gäller värden och principer som grund för identitetsskapandet betonar läropla-

nen (Lpf 94) undervisningens allsidighet och utgångspunkt i de grundläggande värden som 

anges i skollagen. Undervisningen ska också vara saklig och allsidig även om olika värde-

ringar ska tas i beaktande och ge eleven möjligheter att bilda en egen uppfattning. Berättelsen 

som möjlighet för eleven att förstå sitt eget och andras liv (Jensen 1997) berörs i läroplanens 

(Lpf 94) mål att uppnå. Eleven ska kunna kritiskt bedöma det den läser för att kunna ta ställ-

ning bland annat i livsfrågor. 

2.2.2. Kursplanen i Historia A 

Kursplanen för Historia A (Skolverket 2000) är relativt kortfattad där kunskaper eleverna ska 

uppnå finns formulerade samt betygskriterier. För att uppnå betyget godkänt ska eleverna 

kunna sätt in sig själv i ett historiskt sammanhang, vilket kan kopplas till historiemedvetande 

och därmed identitetsskapandet. Identitetens utveckling sätts då i förhållande till tiden och 

inte mötet med det andra. Kursplanen (Skolverket 2000) skriver att eleven ska kunna jämföra 

olika kulturer, vilket innebär mötet med det annorlunda. Men det finns inte några begrepp om 

i vilket omfattning, det vill säga om det handlar om nordiska, europeiska eller andra kulturer. 

Det finns inte heller någon definition av det annorlunda trots att skolans undervisning ska ge 

utrymme för eleven att möta det annorlunda. 

Ett mål är att eleverna ska kunna beskriva historien utifrån olika perspektiv (Skolverket 

2000) vilket kan kopplas till den socio-kulturella läroprocessen. Det finns även en koppling 

till kulturarvet där eleven ska diskutera dess betydelse för människan och samhället men kul-

turarvet som gemensam kunskap nämns inte.  

Värde- och principfrågor nämns inte direkt i kursplanen (Skolverket 2000) utan snarare 

i förhållande till kunskaperna. Det betonas nämligen att eleverna ska ha en kritisk hållning 

och kunna motivera sina ställningstaganden. Detta kan kopplas till en undervisning som för-

söker undvika att lägga värderingar i kunskapen eller försöker betrakta värderad kunskap ob-
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jektivt. Berättelsen finns inte uttryckligen med i kursplanen (Skolverket 2000) och direktiven i 

kursplanen handlar mer om elevens egen kunskapsutveckling.  
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3. Syfte och frågeställningar 

Lärobokens utformning och innehåll är varken självklart eller objektivt. Det finns snarare fle-

ra aspekter som spelar en avgörande roll i valet av innehåll samt författandet och publiceran-

det av läroböcker. Forskningen om kvinnans historia visar att hon ofta blir en tilläggshistoria 

eller parallell historia. I vissa fall försvinner kvinnan helt ur historieskrivningen vilket också 

syns i läroböckerna.  

Inom historiedidaktiska forskningen är historiemedvetande ett centralt men samtidigt 

brett begrepp. Det resulterar i att forskarna väljer att definiera begreppet utifrån sina egna kri-

terier. Generellt kan man ändå säga att historiemedvetande är en form av historisk tidsorien-

tering där förståelsen av dåtid, nutid och framtid ligger i fokus. I min studie utgår jag från 

Jensens (1997) teori om historiemedvetande som identitet för att knyta ihop läroböckerna med 

flickors möjligheter att identifiera sig med innehållet. Efter att ha studerat styrdokumenten 

konstateras att de ställer krav på flickorna att identifiera sig med innehållet i läroböckerna. 

Bristerna som SOU 2010:10 belyser handlar om läroböckernas innehåll, men rapporten un-

dersöker inte konsekvenserna av dessa brister. I rapportens avslutande reflektioner tar förfat-

taren upp historieböckernas brister på kvinnliga förebilder och frågar hur detta påverkar flick-

ornas skapande av positiva självbilder.  

Rapporten (SOU 2010:10) visar bristerna i läroböckerna i historia och hur kvinnan 

framställs ur ett snävt, manligt perspektiv. Kursplanen för gymnasiekursen Historia A anger 

att eleverna ska kunna sätta in sig själv i ett historiskt sammanhang (Skolverket 2000), med 

andra ord kunna identifiera sig med historien. Med utgångspunkt i forskningen tar jag ställ-

ning för att det finns en relation mellan historiemedvetande och identitet. Mot bakgrund av 

rapportens påpekanden om bristande kvinnoperspektiv i historieböckerna och kursplanens 

formulering om identifikation, formulerar jag studiens syfte:  

Syftet med den här studien är att undersöka om flickor i gymnasiet kan identifiera sig 

med innehållet i några läroböcker i gymnasiekursen Historia A.  

För att göra syftet möjligt att undersöka delas det upp i två delfrågor. För det första undersö-

ker jag:  

Hur presenteras kvinnor i några läroböcker i Historia A?  

Det leder oss till den andra frågan:  

Presenterar dessa läroböcker kvinnor på ett sätt som kan ge underlag för flickornas hi-

storiemedvetande och identitet? 
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4. Metod 

4.1. Metodval 

I studien undersöker jag tre olika läroböcker där jag analyserar innehållet och kopplar det till 

identitetsskapande. Frågorna som ställs till läroböckerna är kopplade till förekomsten av 

kvinnor i texterna och hur flickor kan identifiera sig med innehållet. Därmed är både texternas 

egentliga innehåll i fokus och hur framställningen av innehållet sedan får konsekvenser för 

flickornas identitetsutveckling. För att kunna belysa dessa två perspektiv på lärobokstexterna 

är Carl Anders Säfströms (1999) analysverktyg användbart. Säfström (1999) visar att man kan 

använda sig av tolkande läsning genom att förskjuta perspektivet mellan textens innehåll och 

det texten inte innehåller, så kallad inläsning och utläsning. Inläsning handlar om att studera 

textens egentliga innehåll medan utläsning handlar om det texten till exempel uteslutit eller 

omedvetet förutsätter (Säfström 1999). För att komma åt dessa två perspektiv i texten ställs 

flera frågor till innehållet, där jag har valt att utgå från en av Skolverkets rapporter (2006). Jag 

använder Skolverkets (2006, s 14) frågor som mall men jag har anpassat dem att fungera ihop 

med mitt undersökningssyfte. Frågorna som ställs till innehållet i läroböckerna är: 

- Vad säger lärobokstexterna om kvinnor? När, var och hur framträder kvinnorna i tex-

terna och i vilka sammanhang och/eller sociala relationer? 

Frågorna som ställs till texterna kring det innehållet omedvetet antar är: 

- Hur konstrueras kvinnorna i texterna? Finns det exempel på kategorier, i så fall vilka? 

Finns det uttryck för diskriminering, särbehandling och osynliggörande? Har texterna 

fokus på normalitet eller mångfald? 

4.2. Urval 

När det kommer till läroboksstudier blir urvalet betydelsefullt och jag har valt att till viss del 

utgå från de urvalskriterier som Skolverket (2006) har arbetat fram inför sin rapport I enlighet 

med skolans värdegrund? Rapporten (Skolverket 2006) har studerat ett antal läroböcker i flera 

ämnen i både grundskolan och gymnasiet. Rapportens syfte är att undersöka i vilken omfatt-

ning och hur böckernas innehåll avviker från skolans värdegrund när det gäller frågor om 

diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, sexuell 

läggning eller funktionshinder.  

I läroboksurvalet har Skolverket (2006) använt sig av sex kriterier för att hitta tre aktuel-

la läroböcker. Det första kriteriet året för publicering, antingen på första upplagan eller en 

senare, som ska vara mellan 2000-2005. Böckerna har valts ut från de tre största bokförlagen, 
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det vill säga de förlag med högst antal publicerade titlar på historieläroböcker för gymnasiet. I 

undersökningen har man strävat efter att hitta de tre populäraste läroböckerna, men eftersom 

bokförlagen inte delar med sig av försäljningssiffror har Skolverket (2006) baserat sitt urval 

på antalet publicerade upplagor. Skulle två böcker ha publicerats i lika stor upplaga har den 

nyaste boken valts. Läroböckerna ska också rikta sig enbart mot gymnasieskolans kurs Histo-

ria A, med andra ord har böcker riktade till både A och B kurs uteslutits. Det sista kriteriet är 

att böckerna ska vara skrivna av olika författare. De tre böcker som Skolverket (2006) anser 

uppfylla dessa kriterier är Alla tiders historia A (Almgren, Bergström & Löwgren 2005b) 

andra upplagan, tryckt senast 2005, Människan genom tiderna (Skrutkowska, Stattin, Westin 

& Norman 1997) första upplagan, tryckt senast 2003 och EPOS A (Sandberg, Karlsson, Molin 

& Ohlander 2000) första upplagan, tryckt senast 2002.  

Först och främst har jag likt Skolverket (2006) avgränsat mig till läroböcker för gymna-

sieskolans kurs Historia A då denna kurs syftar till att vara grundläggande. Jag anser att Skol-

verkets (2006) urvalskriterier när det gäller böckernas popularitet, upplagornas storlek och 

författarna är relevanta även för min undersökning. Därmed blir materialet till min undersök-

ning samma böcker, nämligen Alla tiders historia A, Människan genom tiderna och EPOS A. 

Dock på grund av bekvämlighetsurval har jag fått nöja mig med tidigare upplagor och tryck-

ningar än Skolverket (2006) använt sig av. Därmed är underlaget till studien  Alla tiders histo-

ria A (Almgren m fl 1996) första upplagan, andra tryckningen, Människan genom tiderna 

(Skrutkowska m fl 1997) första upplagan, första tryckningen och EPOS A (Sandberg m fl 

2000) första upplagan, första tryckningen.  

4.3. Analys 

Vid analysen av mitt resultat använder jag mig av Jensens (1997) teori om historiemedvetande 

som utvecklingsprocesser. Men min tidigare nämnda kritik mot Jensens (1997) modell lämnar 

utrymme för en omtolkning vilket resulterar i min omarbetade version, nämligen:  

 Kriterier för historiemedvetande som identitet: 

- Mötet med det annorlunda 

- Socio-kulturella läroprocesser 

- Värden och principer 

- Berättelsen 

I min studie använder jag mig av denna omarbetade modell av Jensens (1997) teori som inne-

bär att jag undersöker hur flickorna kan identifiera sig med kvinnorna utifrån mötet med det 

annorlunda. Kan de identifiera sig i det socio-kulturella sammanhanget, med de värden och 

principer som finns om kvinnorna i lärobokstexterna eller genom berättelsen om kvinnor? 
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5. Inläsning av läroböckernas innehåll 

I detta avsnitt presenteras först böckerna jag undersökt. Jag tar kort upp hur innehållet är dis-

ponerat och vilka intentioner som författarna haft med boken. Sedan kommer resultatet av 

inläsningen där jag går igenom läroböckerna för sig, och läroböckerna är indelade i innehålls-

delar: textinnehåll, faktarutor och bildtexter. Efter varje innehållsdel kommer en sammanfatt-

ning som summerar resultatdelen och belyser de generella dragen om kvinnor som finns i 

texterna. 

5.1. Presentation av läroböckerna 

5.1.1. Alla tiders historia A 

Alla tiders historia A (Almgren m fl 1996) är skriven av tre manliga författare. Boken är kro-

nologiskt skriven och indelad i tidsepoker och varje epok indelade i flera ämnes-

/områdesavsnitt. Till varje tidsepok finns det en kort översikt av innehållet som även fungerar 

som introduktion, en bild och en tidslinje. I boken finns det både rent textligt innehåll, samt 

bilder och kartor med tillhörande texter. Vid sidan av texten finns ordförklaringar på utvalda 

ord. Bokens innehåll sträcker sig från Forntiden fram till världen efter 1989. Alla tiders histo-

ria A (Almgren m fl 1996)är en bearbetning av Nya Alla tiders historia (2:a upplagan). Man 

har omarbetat boken för att den ska passa gymnasiekursen Historia A bättre. I efterskriften 

beskriver författarna bokens upplägg där man har lagt tyngdpunkten på de tre senaste århund-

radena och samtidigt breddat historien närmare nutid. Författarna betonar särskilt bilderna, 

kartorna och de tillhörande texterna och menar att detta innehåll är en viktig del av informa-

tionen.  

5.1.2. Människan genom tiderna 

Människan genom tiderna (Skrutkowska m fl 1997) är skriven av fyra författare varav en 

kvinna. Boken är kronologiskt skriven och indelad i tidsepoker med flera ämnes-

/områdesavsnitt under varje epok. Tidsepokerna inleds med en introduktion som sammanfat-

tar epokens innehåll och en tidslinje. Även ämnes-/områdesavsnitten inleds med en introduk-

tion som är en sammanfattning av avsnittets innehåll. Boken innehåller rent textmateriel men 

också bilder och kartor med tillhörande texter. Det finns även orange faktarutor som innehål-

let detaljupplysningar och fungerar som fördjupande av den övriga texten. I rutorna hänvisar 

också författarna till forskningen. Boken tar utgångspunkt i de första årmiljonerna och slutar 

med tiden efter 1945 där man sträcker sig in på 1990-talet. I förordet till Människan genom 

tiderna (Skrutkowska m fl 1997) skriver författarna att de avgränsat sig till Europa och dess 

kulturkrets som utgångspunkt för vidare blickar ut i världen. Deras intentioner är att rikta in 
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sig på människan som social samhällsvarelse där framför allt materiella förutsättningar styr 

människans liv. Författarna betonar att de vill studera människan i sitt historiska sammanhang 

och hur denna påverkar uppbyggnaden och förändringen av samhällen.  

5.1.3. EPOS A 

EPOS A (Sandberg m fl 2000) är skriven av fyra författare varav en är kvinna. Boken är kro-

nologiskt skriven och uppdelad i tidsepoker med ämnes-/områdesavsnitt under varje epok. 

Varje tidsepok inleds med en bild, en introduktion till epoken och en tidslinje. Områdesavsnit-

ten inleds också med en kort introduktion och avslutas med en sammanfattning. Boken har ett 

rent textligt innehåll men även kartor och bilder med tillhörande textförklaringar. Det finns 

även blå faktarutor som fördjupar texten och innehåller detaljupplysningar, samt fungerar som 

tillägg till textinnehållet. Boken tar utgångspunkt i Antiken och slutar med tidsepoken 1965-

2000. I förordet inleder författarna med att hänvisa till läroplanen för gymnasiet och hur 

EPOS A (Sandberg m fl 2000) har gjort för att följa direktiven. De betonar vikten av samman-

hanget för förståelse av historiska händelser vilket gjort att de avgränsat sig till Europa och 

Norden. De har inte tagit med politiska händelser, konstepoker och tidiga kulturer som saknar 

anknytning till Europa. Författarnas intentioner är att fokusera på den vanliga människans liv 

och tankemönster istället för enbart redogörelser av kungar och statsmakters verksamheter. 

Innehållet ska redogöra för långsamma förändringar och samhällsmönster samt ta med kvin-

nor, barn och ungdomar som en del av historien. 

5.2. Inläsning av läroböckernas innehåll 

Här besvarar jag frågorna kring läroböckernas innehåll. Vad säger läroböckerna om kvinnor? 

När, var och hur framträder kvinnorna i texterna och i vilka sammanhang och/eller sociala 

relationer? I sammanfattningarna nämns anonyma kvinnor och då menas kvinnor som inte 

nämns vid namn i texten utan nämns som enstaka kvinnor eller i grupp. Med vanliga kvinnor 

menas de som kommer från ”vanliga” förhållanden som inte är välbärgade eller unika på nå-

got vis, utan kvinnor som omnämns för sina insatser och inte för sina släktskap, titlar eller 

rika äktenskap. Den sista gruppen kvinnor placeras i samhällseliten och dessa kvinnor är 

drottningar, prinsessor, statschefer, partiledare, adliga, välbärgade och rika kvinnor samt de 

kvinnor som är kända för sina äktenskap med manliga statschefer och så vidare.  

5.2.1. Alla tiders historia A 

För att belysa vad läroböckerna säger om kvinnor går jag igenom Alla tiders historia A (Alm-

gren m fl 1996) en tidsepok i taget samt textinnehåll och bildtexter var för sig. Jag har bortsett 

från alla karttexter, tidslinjer och den inledande texter till tidsepokerna men även bildtexter 
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och faktarutor som inte uttryckligen innehåller kvinnor, anonyma eller vid namn. Jag har en-

bart tagit bildtexterna i beaktande, det vill säga jag bortser helt från vad bilderna föreställer.  

5.2.1.1. Textinnehåll 

Kvinnor finns representerade under alla ämnesavsnitt i Alla tiders historia A (1996) utom ett, 

Demokratier och diktaturer. Först beskriver författarna allmänna drag och händelser i tids-

epokerna innan ett längre avsnitt om kvinnorna tas upp, med underrubriker som ”Kvinnan i 

Aten” (s 31), ”Kvinnorna” (s 184), ”Kvinnan i industrisamhället” (s 231) och ”Kvinnorna på 

arbetsmarknaden (s 328). Därefter fortsätter historieskrivningen till stor del i kvinnornas från-

varo.  

Forntiden inleds med en koppling till Lucy som den äldsta kvarlevan av människans fö-

regångare. Kvinnornas roll i Norden under bondestenåldern kopplas till jordbrukets utveck-

ling. Övergången från svedjejordbruk till att låta jorden ligga i träda innebar bearbetning med 

årder. Det nya arbetssättet var för tungt för kvinnan och hon fick istället ansvara för hushållet 

och familjen.  

När vi kommer till det antikens Grekland var kvinnan hänvisad till hemmet och husliga 

sysslor, enbart i sällskap med hemmets kvinnor och kvinnliga slavar. Hon skötte hushållets 

ekonomi och hade som främsta uppgift att föda en son till sin man. Äktenskapet var en eko-

nomisk och social affärsuppgörelse. Eftersom de gifta kvinnorna levde i avskildhet i hemmet 

fanns det hetärer, det vill säga kvinnor som skulle underhålla männen och konkubinerna fun-

gerade som bihustrur utan rättslig ställning.  

I medeltidens Europa trädde Jeanne d’Arc fram som räddningen för Frankrike i hundra-

årskriget mot England och författarna beskriver hennes insats i kriget samt hennes död. I Nor-

dens medeltida historia skildrar man Heliga Birgittas liv och nämner kort drottning Margare-

tas roll i grundandet och upprätthållandet av Kalmarunionen.  

Tidsepoken Upptäckternas och enväldets tid berättar kort om drottning Elisabeth I av 

England och hennes tid vid makten, bland annat tar författarna upp hennes konflikter med den 

skotska drottningen Maria Stuart. Elisabeth I grundade den anglosaxiska kyrkan men annars 

nämns inte några större insatser från drottningen. I Norden tar författarna upp drottning Kris-

tinas regeringstid, om hennes privilegierande av adeln, hur hon tvingade fram sin kusin som 

tronarvinge för att sedan abdikera och flytta till södra Europa som nykonverterad katolik.  

Upplysningstiden domineras av de naturvetenskapliga framstegen, upplysningsfiloso-

fernas idéer och de geografiska upptäckterna, medan kvinnorna lyser med sin frånvaro. I Sve-

rige nämns kvinnan som delaktig i arbetet på lövängen tillsammans med männen och barnen.  
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Under Revolutionernas tid diskuterades allmän rösträtt för män i det revolutionära 

Frankrike, medan kvinnornas glömdes bort i diskussionerna. I 1800-talets Sverige var kvin-

nornas plats fortfarande i hemmet som hustru och mor under en manlig förmyndare. En ogift 

kvinna kunde försörja sig som piga och änkan hade möjlighet att fortsätta mannens affärsrö-

relse men annars var arbetsmarknaden avsevärt begränsad för kvinnor. Situationen blev på 

sikt ohållbar och i mitten av 1800-talet fick kvinnorna möjlighet att bedriva hantverk som 

försörjning.  

Början av 1900-talet och första världskriget ligger till grund för epoken Världserövring 

och världskrig. I Sverige dyker kvinnan upp i samband med industrisamhället där man be-

skriver kvinnorollens utveckling från bondekvinnans delaktighet i arbetet till de nya förutsätt-

ningarna industrierna gav. Trots att bondekvinnan hade en förmyndare gav hennes likvärdiga 

delaktighet i arbetet henne en viktig position. Industrin erbjöd många nya produkter som tidi-

gare tillhört kvinnans ansvarsområde, till exempel kläder, chark- och bageriprodukter. Arbe-

tarkvinnorna tog enklare industriarbeten till sämre löner än männen eller tjänst som piga me-

dan medelklassens kvinnor förväntades vara hemma. En ogift medelklasskvinna var utestängd 

från arbetsmarknaden. Under slutet av 1800-talet öppnade allt fler utbildningar för kvinnor 

och det gav också möjligheter för kvinnor att erhålla högre positioner i arbetslivet. I början av 

1900-talet stod framför allt kvinnors rösträtt på dagordningen vilket engagerade många kvin-

nor.  

Tidsepoken Demokratier och diktaturer innehåller inget textinnehåll med kvinnor.  

I tidsepoken Det kalla krigets tid tar man bland annat upp koloniernas frigörelse. Här 

skildras Indira Gandhis politiska verksamhet i Indiens färd mot en demokratisk stat. I Sverige 

tog kvinnorna en allt större plats på arbetsmarknaden från 1950-talet. De traditionella köns-

mönstren hade börjat luckras upp men det var fortfarande kvinnorna som tog hand om barnen 

och löneskillnaderna var stora.  

5.2.1.2. Sammanfattning textinnehåll 

Vad säger då lärobokstexten i Alla tiders historia A (Almgren m fl 1996) om kvinnor? Kort-

fattat kan man säga att från jordbrukets införande fram till 1900-talet såg den kvinnliga situa-

tionen relativt oförändrad ut. Industrierna förändrade kvinnans roll men könsmönstren fanns 

kvar ända in på 1900-talet Kvinnans plats var i hemmet som mor och hustru, där hushållsarbe-

tet ingick i hennes uppgifter. Ogifta kvinnor och änkor hade vissa möjligheter att försörja sig 

bland annat genom hantverk och industriarbete. De ”vanliga” kvinnorna är anonyma medan 
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några drottningar och andra uppsatta kvinnor nämns, till exempel Elisabeth I och drottning 

Kristina.  

5.2.1.3. Bildtexternas innehåll 

Alla tiders historia A (1996) innehåller totalt 180 bildtexter varav 33 handlar om kvinnor. Alla 

tidsepoker utom en¸ Forntiden, innehåller bildtexter som innehåller kvinnor.  

Den inledande tidsepoken är Forntiden som inte innehåller några bildtexter om kvinnor.  

Antiken beskriver en grekisk kvinna som väntade på att få sina skor tillskurna. 

Under Medeltiden finns Jeanne d’Arc och det enda porträttet av Jeanne från hennes livs-

tid med, samt en skulptur av Heliga Birgitta. Författarna beskriver skulpturen på Sankt Göran, 

draken och prinsessan där prinsessan symboliserar Sverige.  

Upptäckternas och enväldets tid skildrar en växlare och hans hustru. Hustrun beskrivs 

som mer intresserad av mynten än böneboken. Boktryckarkonsten beskrivs där både en man 

och kvinna utförde arbetet. Drottning Elisabeth I visade upp tidens mode men hon markerade 

också sin maktställning. Drottning Kristina beskrivs i termer som symboliserar barocken. Ma-

ria Eufrosyne De la Gardie framställs i maktförhållande till sin man.  

Upplysningstiden nämner kort Gustav III:s drottning (utan namn) och hennes kläder. En 

jungfru putsade matlagningskärl av koppar. 

I Revolutionernas tid i Frankrike under 1700-talet steg brödpriserna och det väckte 

missnöje hos kvinnorna som drabbats hårdast. Då drog man ihop ett kvinnotåg som marsche-

rade till Versailles och tvingade kungafamiljen att färdas till Paris. Händelsen beskrivs som 

den mest kända under revolutionen där kvinnorna hade huvudrollen. Marie Antoinettes av-

rättning nämns kort. Vid Napoleons kröning nämns hans gemål Joséphine och hans mor. Karl 

Marx är avporträtterad med sina döttrar och Engels. I en bildtext beskrivs de förmögna bor-

garnas kläder, bland annat kvinnor klädda i krinoliner. I beskrivningen av torparhemmet satt 

hustrun och spann medan dottern läste katekesen. Kvinnoarbetet på landsbygden innebar 

bland annat tvättning men även slåtterarbete. I bondesamhället utförde kvinnan en rad sysslor 

som sedan begränsades när det gamla samhället luckrades upp. Skolan på 1800-talet beskrivs 

kort och flickorna bar huckle och förkläde både inomhus och utomhus.  

Världserövring och världskrig tar bland annat upp koloniseringen där man beskriver hur 

en afrikansk stamhövding och hans mor förödmjukades. Frans Ferdinands och hans maka 

(utan namn) nämns vid skotten i Sarajevo. Hembiträdets uppgifter var bland annat att servera 

kaffe, hon sov i köket och arbetade för en låg lön.  
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Demokratier och diktaturer tar upp Sovjets femårsplaner som krävde mekanisering av 

jordbruket för att flytta arbetskraften från landet till industrierna. Då sattes kvinnorna in som 

bland annat traktorförare. En kvinna lyssnade på radio genom en kristallmottagare. En grupp 

gymnasieflickor satte potatis utanför skolan under andra världskriget.  

Det kalla krigets tid tar upp en ungdomsrevolt under 1960-talet där en flicka höjde en 

flagga. Kennedy nämns tillsammans med sin dotter. I Afrika beskrivs den livsnödvändiga 

uppgiften att samla ved som kvinnans uppgift. Veden behövdes till att koka vatten och mat för 

att undvika sjukdomar. En trupp israeliska kvinnliga soldater nämns och några sörjande irans-

ka mödrar beskrivs. Efter 1970-talet nämns hur antalet kvinnor i industrin ökade.  

Världen efter 1989 nämner den nederländska drottningen och Hillary Clinton beskrivs 

som presidenthustru och en framgångsrik advokat. En svart kvinna i Sydafrika röstade för 

första gången 1994.  

5.2.1.4. Sammanfattning bildtexter 

Vad säger bildtexterna om kvinnor? Flera kvinnor från samhällseliten nämns vid namn, till 

exempel Maria De la Gardie, Marie Antoinette och Hillary Clinton, men även utan namn: 

Gustav III:s drottning och Frans Ferdinands maka. I bildtexterna är kvinnorna aktiva, de arbe-

tar ensamma och tillsammans med mannen, de röstar, samlar ved, spinner garn, lyssnar på 

radio och serverar kaffe för att nämna några exempel.  

5.2.2. Människan genom tiderna 

För att belysa vad läroböckerna säger om kvinnor går jag igenom Människan genom tiderna 

(Skrutkowska m fl 1997) en tidsepok i taget. Jag har valt att dela in resultatet i textinnehåll, 

faktarutor och bildtexter. Jag har bortsett från alla tidslinjer, karttexter och inledande texter av 

tidsepokerna samt alla bildtexter och faktarutor som inte uttryckligen innehåller kvinnor, ano-

nyma eller vid namn. Jag fokuserar på bildtexterna och bortser helt från vad bilderna förestäl-

ler.  

5.2.2.1.  Textinnehåll 

I Människan genom tiderna (Skrutkowska m fl 1997) finns kvinnor representerade under 

samtliga tidsepoker. I boken finns kvinnorna till viss del med i texten som naturliga inslag. 

Generellt beskrivs tidsepokens händelser och villkor först för att sedan väva in kvinnorna ge-

nom underrubriker som ”Den atenska kvinnan” (s 20), ”Roms kvinnor” (s 36), ”Kvinnan un-

der medeltiden” (s 63), ”Kvinnornas villkor hårdnar” (s 103), ”Kvinnornas roll” (s 181), 

”Kvinnorna” (s 226), ”Den gifta kvinnans roll” (s 227), ”Kvinnan i det amerikanska samhäl-

let” (s 301) och ”Kvinnan i sovjetsamhället” (s 309). Undantaget är rubriken ”Kvinnor och 
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män” (s 21) som handlar om båda könen. Men det finns också neutrala rubriker där det skrivs 

längre stycken om kvinnornas situation, till exempel ”Arbetarna i fabriker och gruvor” (s 

202), ”Det glada 20-talet” (s 262) och ”Välfärdsstaten Sverige” (s 327). 

Boken inleds med De första årmiljonerna och upptäckten av Lucy som den moderna 

människans förfader.  

De första högkulturerna hade en jämlik struktur på samhället där kvinnan hade arvsrätt, 

möjlighet att äga egendom och bestämma över den. Äktenskapet var en ekonomisk uppgörel-

se men kvinnan hade rätt att närvara vid uppgörelsen. Mannen kunde utnyttja tjänarinnorna i 

sexuellt syfte trots att otrohet var straffbart men endast kvinnor dömdes för otrohet. Bland 

kvinnorna var det enbart drottningen som hade en offentlig roll av betydelse, och Hatschepsut 

beskrivs som den första kända kvinnliga regenten.  

I Antikens värld stod kvinnorna utanför demokratin i Grekland. Den atenska kvinnan 

beskrivs som offer för samhället i och med döttrarnas utsatta läge och kvinnans många barna-

födslar. Hustrun skulle vistas i hemmet men i kvinnor från lägre samhällskikt hjälpte till med 

försörjningen genom arbete. Hetärerna var bildade kvinnorna som deltog i männens sällskaps-

liv, medan vanliga kvinnor till och med skulle hålla sig borta från gator och torg. De spartans-

ka kvinnorna hade större frihet än de atenska. De ansvarade för egendomen när männen var i 

krig, de hade rätt till personlig egendom och det fanns en sexuell frihet. Hos männen var ho-

mosexualitet vanligt och kvinnorna tilläts ha sexuella förbindelser med andra spartanska män 

än maken för att utöka befolkningen. I Rom var kvinnan omyndig och mannen var familjens 

överhuvud. Hustrun kunde ha politisk inflytande genom sin man men annars hade hon inte 

några politiska eller ekonomiska rättigheter. Den romerska överklasskvinnan var viktig i säll-

skapslivet och behövde därmed viss utbildning men att arbeta var omöjligt. I lägre klasser 

arbetade kvinnan för att familjen skulle klara försörjningen, ofta genom att hjälpa mannen 

med hans verksamhet. Även i det romerska samhället användes äktenskapet för att skapa so-

ciala och ekonomiska bundsförvanter.  

Under Medeltiden frodades riddarkulturen där vördnaden för kvinnan och den romantis-

ka kärleken var en del av riddaridealet. Nya innovationer underlättde arbetet för kvinnorna, 

till exempel slapp de mala mjölet för hand tack vare vattenkvarnen. Kvinnosynen under me-

deltiden var framför allt präglad av kyrkan. Kyrkan förmedlade en dubbelsidig bild av kvin-

nan som god mor och trogen hustru och kvinnan som syndfull, listig, svekfull och med kötts-

liga begär. Annars varierade kvinnans ställning mellan samhällsklasserna. Adelskvinnan var 

underordnad mannen och att sköta hushållet var hennes viktigaste uppgift tillsammans med att 

föda arvingar. Hon hade viss makt över sin hemgift och morgongåva och hon kunde ställa 
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mannen inför rätta ifall han misskötte den. Förutom giftermål kunde en adelskvinna arbeta för 

en annan adelsfamilj eller bli nunna. Borgarkvinnan hjälpte ofta mannen med hans företag 

och änkor hade möjlighet att ta över mannens verksamhet. Ogifta kvinnor kunde driva eget 

hantverk och försäljning inom bland annat textilproduktion och matservering. Bondhustrun 

genomförde allt inomhusarbete (t ex lagade mat, sydde kläder, städade, skötte barnen) samti-

digt som hon skulle hjälpa till i utomhusarbetet (t ex mjölkade korna, klippte fåren, odlade 

grönsaker). Utöver detta hjälpte hon mannen i de gemensamma sysslorna samt utförde dags-

verken, men alltid för en sämre lön än mannen. Kyrkan och religionen riktade sig åt båda kö-

nen, vilket syns under senmedeltidens religiösa folkrörelser, det vill säga män och kvinnor 

som sökte det levnadssätt som Jesus föreskrivit. Under den här tiden äntrade Jeanne d’Arc den 

historiska scenen och författarna beskriver hennes insatser i hundraårskriget. I Sverige inledde 

vikingarna medeltiden och här skildras trälkvinnornas arbete. De arbetade både med männen 

och i hushållet. En trälkvinna kunde avancera till amma eller bihustru. Senare i historien 

nämner författarna kort Heliga Birgitta och under samma rubrik nämns drottning Margareta 

och omständigheterna kring Kalmarunionens upprättande. När unionen senare upplöstes be-

skrivs Kristina Gyllenstiernas insatser vid Stockholms slott.  

I Det tidigmoderna skedet tar författarna upp 1500-talet som en period med flera kvinn-

liga regenter och kulturauktoriteter. Samtidigt var synen på kvinnan oförändrad och samtida 

statsvetare menade att kvinnan enbart handlade utifrån känslor istället för förnuft som man-

nen. Det gjorde jämlikhet omöjligt och kvinnan fortsatte vara underlägsen mannen. Reforma-

tionen avskaffade klosterväsendet vilket inskränkte ogifta kvinnors livsmöjligheter. Ändå 

förespråkade Luther läskunnighet och kvinnorna fick nu lära sig läsa. Hushållsarbetet ansågs 

vara kvinnans främsta uppgift, men ändå hjälpte borgarkvinnorna fortfarande männen i deras 

verksamhet om inte hemarbetet var för krävande. Fattiga kvinnor kunde ta tjänst i de välbär-

gades hushåll. Under 1500-talet inleddes de omfattade häxprocesserna där de flesta dömda var 

kvinnor. Den generella bilden av en häxa var en gammal, ensam, fattig, ful och elak kvinna. 

Dessa kvinnor var lätta att peka ut och hade sällan någon som försvarade dem. Elisabeth I 

bildade den anglosaxiska kyrkan och hennes tid vid makten i England beskrivs kort samt hen-

nes tvister med Maria Stuart, Skottlands drottning. Under den här tiden präglade barocken 

konsten och författarna tar upp barockens framställning av kvinnan och det kvinnliga. I Sveri-

ge dyker Karin Månsdotter upp kort som Erik XIV älskarinna och hustru. Författarna skildrar 

drottning Kristinas regeringstid där hon gynnade adeln, retade upp de ofrälse, tvingade fram 

ett beslut om kusinen Karl Gustav som tronarvinge för att sedan avsäga sig kronan och flytta 

till Rom som katolik.  
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1700-talet benämns som Upplysning och revolution och författarna skriver om Katarina 

II och hur hon styrde Ryssland. Katarina II var en sann anhängare av upplysningens tankar 

vilket fick oväntade konsekvenser. Hon reglerade tortyren, ökade den religiösa toleransen och 

administrationen effektiviserades, men hon ökade även adelns rättigheter och försämrade 

böndernas villkor. I skildringen av franska revolutionen nämns Marie Antoinette bara kort där 

hon misstänktes ha samröre med fienden. Kvinnornas roll i revolutionen beskrivs som under-

skattad och författarna skildrar flera händelser i revolutionen där kvinnorna spelade en avgö-

rande roll. Bland annat nämns den begåvade sångerskan Théroigne de Méricourt som ledare 

vid stormningen av Versailles, Olympe de Gouges texter om kvinnans medborgerliga rättig-

heter och bildandet av politiska klubbar. I Sverige nämns drottningen Ulrika Eleonora, men 

enbart som en tillfällig länk mellan regenterna Karl XII och Fredrik I.  

Epoken Industrialisering och revolution: 1815-70 tar upp arbetarna i fabriker och gru-

vor. Kvinnorna och barnen måste hjälpa mannen med försörjningen men de var också efter-

frågad arbetskraft. De ansågs vara lydigare än män och arbetsgivaren behövde inte betala dem 

lika hög lön som männen. För ogifta kvinnor kunde industriarbetet i staden innebära en frihet 

som inte kunde uppnås på landsbygden.  

I påföljande tidsepok Europa dominerar världen 1870-1914 ifrågasattes kvinnans roll i 

samhället tillsammans med synen på sexualitet och äktenskap. Kvinnans arbetsroll förändra-

des också, jordbruksarbetet hade gett kvinnorna möjlighet att kombinera hushållsarbetet och 

jordbruksproduktionen, där hon var en uppskattad och behövd arbetare. Industrisamhället 

introducerade nya arbeten (t ex inom sjukvård, folkskola och kontorsarbete) samtidigt som 

lönen var dålig och mycket av den tidigare statusen gick förlorad. I ett längre tidsperspektiv 

ökade industriarbetet kvinnornas självständighet och utbildningar öppnades för kvinnor. 

Kvinnorna fick på slutet av 1800-talet rättslig jämställdhet med männen och under 1900-talet 

uppnådde kvinnorna politisk jämställdhet. Inställningen till kvinnan ändrades dock trögare än 

lagstiftningen och det fanns stora skillnader mellan de gifta och ogifta kvinnorna. Den gifta 

borgarkvinnan hade i uppgift att sköta hemmet och uppfostra barnen och ett arbete utanför 

hemmet var en absurd tanke. Arbetarkvinnan och barnen tvingades dock arbeta för att famil-

jen skulle klara försörjningen. 1921 fick Sverige allmän rösträtt som sista nordiska land efter 

Finland (1906), Norge (1910/1913) och Danmark (1915).  

Världskrigens tid 1914-1945 innebar bland annat nya innovationer. Elektriciteten för-

ändrade hushållsarbetet totalt och därmed kvinnornas arbetsuppgifter i hemmet. Kvinnorna 

hade bidragit i arbetet under krigsåren och efter kriget återvände många kvinnor till hemmet 

medan andra kunde fortsätta jobba som bland annat kontorsarbetare, dock underordnade män-
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nen. Insatsen i kriget gav kvinnorna en större frihet och självständighet och även politikerna 

uppmärksammade kvinnornas insatser. I Turkiet ersattes Koranen som lagbok och de nya la-

garna gjorde kvinnan rättsligt jämställd mannen.  

Efter världskrigen följde Tiden efter 1945 och författarna tar upp kvinnans roll i det 

amerikanska och det sovjetiska samhället. I USA förlorade många kvinnor jobben de försörjt 

sig på under krigsåren medan andra fick ta lågbetalda arbeten. Nedskärningarna och diskrimi-

neringen på arbetsmarknaden skapade kvinnorörelser men kampen för jämställdhet var svår. 

Idag tillhör fortfarande en stor del ensamstående kvinnor till Amerikas fattiga. I Sovjet under-

lättades kvinnans inträde på arbetsmarknaden med utbyggnad av barnomsorgen, som i prakti-

ken blev mor- och farföräldrarna. Kvinnan hade spelat en viktig roll under kriget och men 

efter freden förpassades hon till de lågavlönade arbetena. I Storbritannien hade Margaret 

Thatcher en annorlunda syn på den ekonomiska politiken, något som senare blev hennes fall. 

Författarna beskriver Thatchers politik och hennes oenigheter med det egna partiet. Under 

1960-talet sökte sig allt fler kvinnor i Sverige ut i arbetslivet och jämställdheten blev en ideo-

logisk fråga. I Indien avskaffades kastsystemet och kvinnorna fick medborgerliga rättigheter. 

Även i Iran förbättrades kvinnornas ställning.  

5.2.2.2. Sammanfattning textinnehåll 

Vad säger textinnehållet i Människan genom tiderna (Skrutkowska m fl 1997) om kvinnor? 

Framför allt är det tydligt att kvinnans plats var i hemmet som mor och hustru eller att hjälpa 

mannen med försörjningen. Hon kunde hjälpa till vid mannens verksamhet eller arbeta med 

ett lågavlönat arbete. Industrialiseringen innebar fler möjligheter för, framför allt ogifta kvin-

nor, att arbeta men till låga löner. Kyrkan präglade synen på kvinnan vilket gav en dubbelsi-

dig bild. Samhällets inställning till kvinnan ändrades långsammare än lagstiftningen. Kvin-

norna saknade ekonomiska och politiska rättigheter efter de första högkulturerna fram till slu-

tet av 1800-talet och början av 1900-talet. Undantagen i historien var de spartanska fruarna 

och borgaränkorna som hade viss möjlighet att äga egendom och bedriva verksamhet. Flera 

kvinnor från samhällseliten nämns, till exempel Heliga Birgitta, drottning Margareta, Elisa-

beth I, drottning Kristina, Katarina II och Margaret Thatcher. De ”vanliga” kvinnorna är oftast 

anonyma med undantag från Théroigne de Méricourt och Olympe de Gouges. Sammanfatt-

ningsvis var kvinnan underställd mannen, undantaget är riddardiktningen som höjde kvinnan 

till skyarna.  
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5.2.2.3. Faktarutornas innehåll 

Människan genom tiderna (Skrutkowska m fl 1997) innehåller 91 faktarutor varav 19 handlar 

om kvinnor. Tre av tidsepokerna saknar faktarutor som handlar om kvinnor, De första årmil-

jonerna, Industrialisering och revolution 1815-70 och Världskrigens tid 1914-1945. 

Den inledande tidsepoken De första årmiljonerna saknar faktarutor.  

De första högkulturerna berättar om Hatschepsuts väg till makten och hennes regerings-

tid.  

Antikens värld berättar om en grekisk kvinna, Aspasia, och hennes liv. Aspasia var en 

mycket bildad och social kvinna. Den romerska idealkvinnans anses vara den bildade kvinnan 

Cornelia och författarna tar kort upp hennes liv.  

Medeltiden tar upp hunnerledaren Attila och nämner kort hans hustru (utan namn). Rid-

dardiktningen prisade den fria kärleken och diktningen handlade ofta om kvinnor. Justinianus 

hustru Teodora beskrivs som vacker och intelligent och hennes liv med Justinianus nämns 

kort. Den bildade fransyskan Héloȉses liv skildras kort och det beskrivs som en tragisk kär-

lekssaga. Under 1400-talet beskrivs välståndet i kvinnornas och männens praktfulla klädna-

der. En vikingaflicka bar tvättfatet mellan männen i hushållet. Drottning Margareta beskrivs 

som sin tids skickligaste politiker. Det ledde bland annat till smutskastning och fiender, som 

till exempel Heliga Birgitta. Cortéz älskarinna Marina spelade en viktig roll i erövringen av 

aztekriket. Marina var en av ursprungsbefolkningen i Amerika och hon fungerade både som 

tolk och spion åt Cortéz. I Stockholm avrättades tre kvinnor 1676, Anna och Britta Sippel 

samt Anna Månsdotter, alla tre dömda för att ha utövat trolldom. Påven Alexander VI:s levde 

ett liv med flertalet älskarinnor innan han blev påve. Han fick dessutom flera barn vilka han 

hjälpte genom att utdela kyrkliga titlar och ordna rika äktenskap. Karin Månsdotters liv som 

Erik XIV:s älskarinna och hustru skildras kort. Drottning Kristinas liv innan regeringstiden 

och hennes värderingar beskrivs.  

I Upplysning och revolution skildras den franska revolutionen där Sansculotterna ville 

reformera skolväsendet. Tre års kostnadsfri obligatorisk skolgång för både pojkar och flickor 

var kravet, men efter revolutionen förkastades planerna.  

Tidsepoken Industrialisering och revolution: 1815-70 saknar faktarutor som innehåller 

kvinnor.  

Europa dominerar världen 1870-1914 tar upp kvinnorörelsernas roll för kvinnans frihet. 

Bland annat nämns Emmeline Pankhurst och suffragetterna i deras kamp för kvinnliga rättig-

heter.  

Tidsepoken Världskrigens tid 1914-1945 saknar faktarutor som innehåller kvinnor. 
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I Tiden efter 1945 beskrivs Margaret Thatchers stolthet inför sin egen hårda politik.  

5.2.2.4. Sammanfattning faktarutor 

Vad säger faktarutorna om kvinnor? I faktarutorna får vi följa många fler kvinnors öden än de 

som omnämns i texten. Deras liv beskrivs i korthet, ofta i förhållande till en man, där endast 

de viktigaste sakerna omnämns. Även här nämns flera kvinnor ur samhällseliten, till exempel 

Teodora, Hatschepsut, drottning Kristina och Margaret Thatcher. Men också flera vardagliga 

kvinnor nämns vid namn, till exempel Marina, Aspasia, Anna och Britta Sippel och Emmeline 

Pankhurst.  

5.2.2.5. Bildtexternas innehåll 

Människan genom tiderna (Skrutkowska m fl 1997) innehåller 320 bildtexter varav 64 hand-

lar om kvinnor och samtliga tidsepoker har bildtexter som innehåller kvinnor.  

Den inledande tidsepoken De första årmiljonerna beskriver en kvinnostatyett som 

kopplas till en eventuell gudinnekult.  

De första högkulturerna visar farao Mykerinos och hans hustru (utan namn) och figurer 

av bryggerskor som skulle tjäna den döde i hans/hennes nya liv. Författarna skildrar hur en 

kvinna offrade till en gud och Echnatons ena dotter räckte en blombukett till sin make.  

Antikens värld beskriver myten om Zeus och prinsessan Europa. Den grekiska kvinnan 

var noga med hygienen och en tvättning i hemmet beskrivs. Idrotten var viktig i Grekland 

men enbart de spartanska kvinnorna hade möjligheter att delta. Detta motiverades med att 

starka kvinnor födde starka söner. Kvinnostatyer höll upp taket på ett tempel. Den hellenistis-

ka konsten beskrivs som sensuell och kärleksgudinnan finns skulpterad.  

Medeltiden berättar om Isabellas av Frankrike intresse för mode. Bönder och bondkvin-

nor dansade kring majträdet. Vid en tornering var kungen omgiven av hovdamer. Välgörenhe-

tens roll nämns i det medeltida samhället och hur en borgarkvinna delade ut bröd till fattiga. 

En guldsmed och hans hustru betjänade kunder iförda moderiktiga kläder. Christine de Pisans 

liv som Europas första feminist nämns kort. En illustration av arbetet på bondgården står i 

fokus för frågor från författarna kring sysselsättningarna och hur de var fördelade mellan män 

och kvinnor. Vilhelm I:s hustru (utan namn) och hennes hovdamer nämns som tillverkare av 

en linnebonad. Jungfru Maria beskrivs som den omfamnade modern. Den enda bilden på 

Jeanne d’Arc ses som ett bevis på hennes samtida ryktbarhet. Författarna nämner kvinnorna i 

Kristian II:s liv och de spelade en viktig roll, bland annat älskarinnan Dyveke. Hennes mor 

Sigbrit blev sedan rådgivare åt Kristian.  
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I Det tidigmoderna skedet beskrivs penningväxlaren och hans hustru. Hon läser en bön-

bok men beskrivs som mer intresserad av pengarna. Författarna noterar ett portätt på en hol-

ländsk kökspiga från 1500-talet. En målning föreställande en madonna av Rafael och en skiss 

föreställande ett kvinnohuvud av da Vinci nämns kort. Prinsessan Margarita Teresia nämns 

kort när hon prövade en ny klänning. Drottning Elisabeth I:s regeringstid skildras kort och 

hon beskrivs som en stor och framgångsrik regent men också som ytterst modemedveten.  

Författarna skildrar kvinnor som arbetade med den arbetsamma tillverkningen av sidentyger. 

Två bildtexter informerar om bildens innehåll, nämligen bortrövandet av Leukippos döttrar 

och en spetsknypplerska. Ivan IV:s hustrus (utan namn) död nämns som orsaken till hans van-

sinne. Sultanens älsklingshustru (utan namn) var uppvaktad av haremsdamer. Drottning Kris-

tina nämns som bildförklaring.  

I tidsepoken Upplysning och revolution beskrivs en godsägare som fick beundrande 

blickar av sin hustru och uppmärksammades av sin dotter. Innan vetenskapen specialiserades 

var den öppen för alla bildade, både män och kvinnor. Ludvig XV:s älskarinna madame de 

Pompadours begåvning beskrivs. Katarina II framställs som en tuff regent och hon stödde 

upplysningsfilosofer men lät också sina mångtaliga älskare ta del av politiken. En algonkink-

vinna med sin dotter finns omnämnd som en del av kolonisatörernas illustrationer av india-

nerna och deras seder. Kvinnan framställs som förnuftet i en textförklaring men också den 

politiska ojämnlikheten nämns. Bildandet av kvinnoklubbar var vanligt under franska revolu-

tionen. Kaffedrickandet spreds på 1700-talet och en ung dam malde kaffebönor. 

Industrialisering och revolution: 1815-70 visar en tysk familj där husmodern utstrålade 

pondus. De holländska lantarbetarna, både kvinnor och män levde ett hårt liv. Karl Marx hust-

ru, societetsflickan Jenny, fick leva ett fattigt och hårt liv men fortsatte Marx livsuppgift, att 

sprida socialismen. 

Tidsepoken Europa dominerar världen 1870-1914 visar borgarkvinnas liv som hem-

mets överhuvud, men på mannens villkor. När den brittiska fackföreningen för gasverk- och 

allmänarbetare bildades representerades kvinnorna av tvätterskorna. Industrin gjorde det möj-

ligt att massproducera bland annat kläder, och modet som de två kvinnorna poserade med i en 

annons visade att kvinnokläderna inte lämpade sig för arbete. Cykeln blev också en föränd-

ring för kvinnan, den gav frihet och resulterade i mer funktionell klädstil. Drottning Victoria 

av Storbritannien och hennes make nämns. Livsmedelsindustrin benämns som en kvinnoindu-

stri, med låga löner och enkla uppgifter. En bruksförvaltare med sin hustru och den svenska 

kungafamiljen med bland annat kronprinsessan Josephine och drottning Desideria finns med 

som bildförklaring.  
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Världskrigens tid 1914-1945 beskriver det nya kvinnliga modet som kom på 1920-talet. 

Den brittiska kungafamiljen med bland andra drottning Elisabeth, änkedrottning Mary och 

prinsessan Elisabeth finns med som bildförklaring. Även Kemal Atatürk tillsammans med sin 

hustru (utan namn) finns med som bildförklaring. Ungerska judar, främst kvinnor och barn, 

transporterades till Auschwitz för avrättning.  

Tiden efter 1945 berättar om en svart mor med sina barn och deras utsatta situation. Hil-

lary Clinton nämns som presidenthustru och framgångsrik advokat. Sovjets samhällssystem 

öppnade möjligheter för kvinnor att göra karriär som bland annat läkare. En tjeckisk kvinna 

fick symbolisera det tjeckoslovakiska folkets vrede för ockupationen 1968. Margaret Thatcher 

och hennes förhållande till Ronald Reagan nämns, tillsammans med deras missuppfattning av 

välfärdssamhället. I Italien har kvinnornas rättigheter ökat under efterkrigstiden. En röntgen-

sköterskas arbete beskrivs och yrkets krav på kunskap. Under Vietnamkriget drabbades 

många kvinnor och barn av amerikanska soldaters jakt på gerillasoldater. I Afrika skötte 

kvinnorna största delen av jordbruket, ledd av männen. Vid kröningen av Shahen av Iran 

nämns hans hustru (utan namn).  

5.2.2.6. Sammanfattning bildtexter 

Vad säger bildtexterna om kvinnor? Fler kvinnor nämns vid namn än i textinnehållet och för-

fattarna fördjupar sig i både anonyma och namngivna kvinnors liv. Man får följa kvinnorna i 

vardagliga sysselsättningar som malning av kaffe, jordbruksarbete och välgörenhetsarbete. 

Många kvinnor omnämns i förhållande till sina män, både anonyma och namngivna. Flera 

kvinnor ur samhällseliten nämns vid namn, till exempel Jungfru Maria, drottning Elisabeth I, 

drottning Kristina, Katarina II, Hillary Clinton och Margaret Thatcher, men några är anony-

ma, till exempel Ivan IV:s hustru och president Kemal Atatürks hustru. Av de ”vanliga” kvin-

norna hittar vi exempel som Dyreke, Sigbrit, Jenny Marx och Christine de Pisan. Flera av 

både de anonyma och namngivna kvinnorna nämns i förhållande till äkta män och familjer.  

5.2.3. EPOS A 

För att belysa vad läroböckerna säger om kvinnor går jag igenom EPOS A (Sandberg m fl 

2000) en tidsepok i taget. Jag har valt att dela in resultatet i textinnehåll, faktarutor och bild-

texter. Jag har bortsett från alla tidslinjer, karttexter, introduktionen till tidsepokerna och 

sammanfattningarna i slutet av ämneskapitlen. Jag har även bortsett från alla bildtexter och 

faktarutor som inte uttryckligen innehåller kvinnor, anonyma eller vid namn. Jag fokuserar på 

bildtexterna och bortser helt från vad bilderna föreställer.  

  



 

27 

 

5.2.3.1. Textinnehåll 

Kvinnor finns representerade under samtliga tidsepoker i EPOS A (2000). Innehållet som 

handlar om kvinnor finns många gånger under rubriker som relaterar till familjen, till exempel 

”Den romerska familjen” (s 14), ”Familjen” (s 56 & s 107) och ”Familjeplanering” (s 211). 

När det gäller underrubriker som handlar om kvinnor finns det utpekande rubriker som ”Ett 

konstant kvinnounderskott” (s 6), ”Kvinnan tige i församlingen” (s 46), ”Kvinnor tar över 

ansvaret” (s 99), ”Den kvinnliga arbetskraften” (s 110), ”Skräckvälde och kvinnokamp” (s 

144), ”Kvinnornas värld” (s 177), ”Att gifta sig är inte bättre än att bli slav” (s 178), ”Ogifta 

medelklasskvinnor” (s 179), ”Marx, Engels och kvinnornas villkor” (s 190) och ”Nya rättig-

heter för kvinnor” (s 272). Innehållet i texten har på flera ställen integrerat kvinnorna i det 

övriga textinnehållet men det finns också mer neutrala rubriker med längre stycken som hand-

lar om kvinnor, till exempel ”Skilda världar” (s 7), ”Livegna bönder” (s 27), ”Ett patriarkalt 

slavsamhälle” (s 36), ”Efter reformationen” (s 73), ”Den stora häxjakten” (s 74), ”Den långa 

ungdomstiden” (s 109) och ”Reformperiod” (s 274). 

Boken inleder historieskrivningen med Antiken och författarna tar upp kvinnan i Grek-

land som var utestängd från medborgarskapet. Det grekiska samhället beskrivs av författarna 

som patriarkaliskt och kvinnans främsta uppgift var att föda arvingar (framför allt söner) och 

sköta hemmet. Kvinnorna beskrivs som mer utsatta än män, bland annat sattes oönskade dött-

rar ut i skogen, kvinnorna fick sämre mat och levde ett liv med många barnafödslar. Hustrun 

levde avskiljt från mannen med de kvinnliga slavarna som sällskap. Kvinnlig homosexualitet 

kopplas till Sapfo och ön Lesbos. Prostitutionen benämns som utbredd där fattiga flickor och 

slavinnor stod för männens kroppsliga nöje. Hetärerna var bildade sällskapsdamer som vista-

des med männen. I den romerska familjen var modern underordnad familjefadern men hennes 

ställning beskrivs som friare än den grekiska hustruns. Den romerska hustrun kunde äga 

egendom, hade en social frihet och deltog i religiösa ceremonier. Kvinnorna behövde inte 

heller vistas i avskildhet i hemmet men de fick ändå inte delta i det politiska livet. När kris-

tendomen slog igenom i Romarriket tilltalade den framför allt kvinnor tack vare allas lika 

möjlighet till frälsning och kvinnorna bidrog till spridningen av religionen.  

I medeltidens Europa bestod bondkvinnans liv av många barnafödslar och tungt arbete 

på gården. Det muslimska samhället under medeltiden beskrivs som patriarkaliskt och män-

nen hade rätt att ha upp till fyra hustrur. En kvinna behövde alltid en förmyndare, antingen 

fadern, maken eller någon annan manlig släkting. Kvinnan isolerades från männens sociala 

och offentliga liv men i hemmet levde de gemensamt. Änkan och den frånskilda kvinnan hade 

rätt till förfoga över sin egendom och sitt arv. Det första ståndet i det feodala Europa var kyr-
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kans män och kvinnor: präster, munkar och nunnor. Ändå motiverade kyrkan mannens högre 

ställning än kvinnan och kyrkan intog en sexualfientlig syn. Kvinnan ansågs fresta mannen 

sexuellt vilket ledde till en negativ syn på kvinnan. Den nordiska familjen benämns också som 

patriarkalisk men framför allt ändrades synen på äktenskapet från vikingatiden till kristendo-

mens genomslag av Norden. Kristnandet stärkte den gifta kvinnans situation medan den ogifta 

kvinnan och hennes barn blev mer utsatta. Döttrar fick inte ärva om det fanns söner och kvin-

nornas rättsliga ställning var obefintlig. Änkepensionen var hemgiften och morgongåvan men 

änkan kunde också ärva betydelsefulla positioner. På bondgården delades arbetet lika mellan 

männen och kvinnorna vilket kan ha betytt att de hade en mer jämlik relation. Författarna tar 

upp drottning Margaretas roll i upprättandet av Kalmarunionen och Kristina Gyllenstiernas 

insats när den danske kungen Kristian II intog Sverige.  

Under Den tidigmoderna perioden – 1500-1600-talen genomfördes reformationen av 

den katolska kyrkan och som följd till detta stärktes mannens roll som familjens överhuvud. 

Men också klostrens nedläggning påverkade kvinnorna. Klostren hade varit en möjlighet för 

många ogifta kvinnor att leva ett liv utan förmyndare. Den genomsnittlige häxan beskrivs som 

en fattig oftast gammal kvinna som hade svårt att försvara sig mot häxanklagelserna. Ofta fick 

häxorna erkänna under tortyr och dömdes till kätteri av fördomsfulla domare. Elisabeth I 

nämns kort och inte som en aktiv regent utan som en tidsangivelse, till exempel ”under Elisa-

beths tid” (s 86). I stormakttidens Sverige fick kvinnorna ta över de krigande männens syss-

lor. I det tidigmoderna Europa fick kvinnoras höga giftasåldrar konsekvenser för barnafödan-

det och familjestorleken. Kvinnans fertila år i äktenskapet var få och barnadödligheten fortfa-

rande hög, och dessa faktorer höll familjerna små. Men det fanns inte några spridda barnbe-

gränsningsmetoder. De flesta barnen föddes inom äktenskapet, antagligen på grund av att 

sexuella kontakter som inte resulterade i giftermål var olagliga. Kvinnans ställning i hushållet 

var stark och statusfylld. Många sysslor krävde båda parternas medverkan inom jordbruket, 

handeln och hantverk, men det var alltid mannen som representerade familjen. Änkor hade 

större möjligheter att lyckas som hantverkare eller familjeöverhuvud och i England och 

Frankrike hade även vanliga kvinnor chansen att bli mästare. Kvinnornas möjligheter att be-

driva hantverk och handel motarbetades aktivt av männen och kvinnorna fick alltid sämre 

betalt än männen. Kvinnor var utestängda från yrken med bokliga krav men välbärgade kvin-

nor kunde få lära sig läsa hemma men utan avsikt att ge dem en yrkesutbildning.  

1700-talet Det gamla samhällets höjdpunkt – och sammanbrott skildrar upplysningen 

och den ryska drottning Katarina II:s förtjusning till upplysningsidéerna. Detta fick oväntade 

följder för Ryssland med bland annat utökat livegenskap och stärkt makt för adeln. Efter 
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franska revolutionen fick inte kvinnorna igenom sina krav på ökade rättigheter trots att de var 

engagerade som revolutionärer. I Storbritanniens textilindustri arbetade både män och kvinnor 

med att väva tyger. Här beskrivs hemarbetarna som en enad grupp.  

I tidsepoken Revolution och reaktion – Europa 1815-1870 beskrivs det framväxande in-

dustrisamhället som satte nya villkor för kvinnan. De blev nu utestängda från arbetsmarkna-

den eftersom de inte fick ta över makens arbete som änkor. Detta födde tankarna om socialli-

beralismen med John Stuart Mill var företrädare. Han ansåg att en lagstiftning som inskränkte 

kvinnors rättigheter till männens fördel var förkastlig och krävde bland annat kvinnors poli-

tiska rösträtt. En ny typ av privatliv växte fram på 1800-talet hos framför allt medelklassen. 

Kvinnan och familjen skulle visas upp som en tillgång och medelklassens kvinnliga ideal var 

kvinnan som en dekoration i hemmet. Kvinnan hade inte några medborgerliga rättigheter och 

de var utestängda från nästan all utbildning. Dock skulle de borgerliga kvinnorna vara bildade 

och ha färdigheter som roade och underhöll männen. Dagtid skulle borgarkvinnorna ägna åt 

till exempel välgörenhetsarbete. Kvinnan var beroende av en man och äktenskapet sågs som 

en möjlighet till att knyta sociala relationer. Ogifta kvinnor blev en ekonomisk belastning för 

sina manliga släktingar och snart öppnades sjuksköterske- och läraryrket för kvinnor. I takt 

med bland annat den tekniska utvecklingen blev telefonistyrket samt kontorsyrken vanliga 

kvinnoyrken. När kampen om de politiska och ekonomiska rättigheterna inleddes fanns inte 

kvinnorna med i debatten. Marx och Engels ansåg att fabriksarbetet var för farligt för kvinnor 

och de borde utestängas från fabrikerna. Men deras inkomst behövdes för familjeförsörjning-

en då lönerna var låga och kvinnorna saknade dessutom makt över mannens inkomst. Kvinnor 

sågs som konkurrenter av männen, de arbetade för låga löner och de anslöt sig inte till fackfö-

reningarna. Författarna tar också upp en amerikansk antislavrörelse som engagerade många 

kvinnor för avskaffandet av slaveriet men också utökandet av kvinnornas politiska rättigheter. 

Slaveriet avskaffades och svarta män fick rösträtt, långt före de amerikanska kvinnorna. I det 

krigshärjade Europa beskrivs Florence Nightingales insatser för soldatsjukvården vid Krim-

kriget. I Sverige öppnades hantverksyrkena för kvinnor när skråväsendet avskaffades på 

1800-talet.  

Europa erövrar världen 1870-1914 inleder med att beskriva befolkningsutvecklingen 

där kvinnorna kopplas till familjeplaneringen. Genom att ha möjlighet att planera barnen tack 

vare kunskaper om preventivmetoder kunde familjen försörjas bättre och kvinnan riskerade 

inte att dö i barnasäng. I det koloniserade Afrika rubbade kolonisatörernas krav på skattein-

komster familjens försörjningsförutsättningar. Kvinnan blev ensam försörjare då mannen 

måste arbeta bland annat med gruvarbete för att betala skatterna. Författarna beskriver folkrö-
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relserna i Sverige som en väg för kvinnorna in i offentligheten. I rösträttsfrågan försvann 

kvinnorna ur debatten. 

Författarna beskriver första och andra världskriget i tidsepoken Världskrigens tid 1914-

1945 och man tar upp kvinnornas roll för industrin under andra världskriget. Kvinnorna ersat-

te männen på arbetsplatsen och kvinnorna började klä sig i bekväma långbyxor och klippte 

håret kort. Arbetslösheten drabbade kvinnorna hårdast, och männen ansågs ha förtur till arbe-

tena. Det fanns även facklig verksamhet som motarbetade kvinnornas rätt att arbeta i industri-

er. I Sverige fick kvinnorna flera nya rättigheter under början av 1900-talet och moderskaps-

politiken engagerade många kvinnor. Författarna tar upp Alva och Gunnar Myrdals kamp om 

förbättring av mödrarnas villkor. Sedan beskrivs välfärdspolitiken som förändrade villkoren 

för mödrar på arbetsmarknaden. Bland annat byggdes moderskapspenningen ut, hälsovården 

för mödrar förbättrades, särskilt stöd för ensamma mödrar inrättades och man förbjöd arbets-

givarna att avskeda på grund av graviditet.  

I En mångtydig värld 1945-1965 tar författarna upp om hur föräldrarollen förändrades 

på 1960-talet i Sverige. Allt fler kvinnor intog arbetsmarknaden och lönerna jämställdes för 

lika arbete. Synen på papparollen förändrades och fäderna började ta större ansvar i barnupp-

fostrandet. Moderskapspenningen ändrades till föräldrapenning och man började driva frågan 

om pappans rätt till föräldraledighet.  

Den sista tidsepoken i boken kallas Kriser och omprövningar 1965-2000 och inleds 

med en koppling mellan befolkningstillväxten och kvinnans ställning i familjen. Hade kvin-

nan en stark ställning hölls familjerna små. I 1970-talets England beskrivs Margaret Thatchers 

nya besparingspolitik och hur den kostade henne rollen som partiledare.  

5.2.3.2. Sammanfattning textinnehåll 

Vad säger lärobokstexten om kvinnor? Även i EPOS A (Sandberg m fl 2000) framställs kvin-

nan som hemmafru och mor eller ogift, fattig och arbetande. Den gifta kvinnan skulle föda 

arvingar och hålla sig i hemmet och så beskrivs den gifta kvinnan från antiken till 1800-talet. 

Dock var kvinnans ställning i hemmet statusfylld. Kvinnan var underordnad mannen och be-

hövde en förmyndare. I de katolska länderna hade den ogifta kvinnan möjligheter att bli nun-

na men annars beskrivs hennes roll som utsatt. Andra karriärmöjligheter för kvinnor var att 

hjälpa mannen i jordbruket, handeln eller hantverket och änkorna hade möjligheter att ta över 

mannens verksamhet. Det var kvinnorna som tog över arbetet när männen var ute i krig. I viss 

utsträckning kunde kvinnor driva egen handel och industrialiseringen gav många kvinnor 

möjligheten att arbeta för låga löner även om motståndet i början var stort. Kvinnornas ökade 
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närvaro på arbetsmarknaden gjorde att vissa yrken blev typiska kvinnoyrken. Familjeplane-

ringen knyts ihop med kvinnans ställning och först på 1960-talet ifrågasattes föräldrarollerna. 

Nu skulle papporna ta sitt ansvar i barnuppfostrandet. Kvinnorna engagerade sig i slavrörel-

sen, moderskapspolitiken och folkrörelserna. Kvinnorna var utestängda från de flesta utbild-

ningar, en kvinna fick enbart vara bildad för att underhålla männen. Det nämns även några 

kvinnor ur samhällseliten, till exempel drottning Margareta, Elisabeth I och Margaret That-

cher. Florence Nightingale är den enda ”vanliga” kvinna som nämns vid namn.  

5.2.3.3. Faktarutornas innehåll 

EPOS A (Sandberg m fl 2000) innehåller 128 faktarutor varav 39 innehåller kvinnor och 

samtliga tidsepoker innehåller faktarutor om kvinnor.  

Antiken inleder med att berätta om prinsessan Europa från Libanon och tjuren. Myten 

kopplas till den europeiska kulturens ursprung ur Mellanösterns kultur. I den grekiska kultu-

ren finns kvinnorna representerade genom Aspasia. Hon var en begåvad kvinna och genom 

giftermål med Atens statsman fick hon politiskt och vetenskapligt inflytande. En annan kvin-

na som uppmärksammas under antiken är Hypatia. Hon var en lärare, forskare och hon utfor-

made filosofiska läror inspirerad av Platon. Men hennes traditionella ideal satte henne i kon-

flikt med de kristna. I Rom utbildades man i hemmet och de flesta flickor utbildades inte alls.  

Medeltiden beskriver en änka i Geofferys Chaucers Canterburysägner som beklagade 

sig över ojämlikheten i historieskrivningen. Christine de Pisan tas upp som den första kvinnli-

ga heltidsförfattaren och hon var aktiv i könsrollsdebatten genom sina skrifter. Drottning Ele-

onoras liv beskrivs i korthet, hon var först Frankrikes drottning och senare Englands drott-

ning. Hon hade en passion för lyrik, som höjde kvinnan till skyarna trots hennes underordnade 

roll i verkligheten. Jeanne d’Arcs insatser i hundraårskriget beskrivs tillsammans med hennes 

tragiska öde. I Norden reste man runstenar och en runsten tillägnad en kvinna citeras i boken, 

men sedan väljer författarna att förklara runstenarna som företeelse. Författarna berättar också 

om Heliga Birgittas liv från sitt giftermål till hennes död. Sedan beskrivs hennes nya kloster-

orden kort, som bland annat leddes av en abbedissa istället för en abbot.  

Den tidigmoderna perioden 1500-1600-talen berättar om Kristina von Bora, en nunna 

som rymde från klostret och sökte upp Martin Luther. Deras äktenskap blev ett föredöme för 

prästerliga äktenskap inom de reformerta länderna. Maria av Burgund nämns kort, samt Isa-

bella av Kastilien och Ferdinands av Aragoniens dotter Johanna i samband med utredningen 

av det habsburgska riket. En kvinnlig regent var ovanligt men fanns inga andra manliga släk-

tingar till hands kunde en kvinna få makten. Här nämns Isabella av Kastilien och drottning 
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Kristina som exempel. Men även drottning Elisabet, som beskrivs som en skicklig regent. 

Hon gifte sig aldrig trots många friare, vid ett eventuellt äktenskap hade hon varit tvungen att 

lämna ifrån sig makten som regent till sin make. Maria Sofia De la Gardie och Sofia Drake 

framställs som framgångsrika änkor. Andra änkor fick ett svårt öde när maken dog. Sara 

Persdotter skriver till amiralen och ber om pension för att klara försörjningen efter makens 

död. I adelsfamiljerna skulle flickorna giftas bort, men inte för många eftersom giftermål var 

kostsamma. En barnrik fransk familj beskrivs, av 33 födda barn över tre genrationer dog 18 

och bara sex av de överlevande 15 bildade familj. Med andra ord var barnadödligheten hög. 

Pigan ansågs vara en medlem i familjen. Maritgen Jans var en modig kvinna som klädde ut 

sig till man och fick både ett mer välbetalt jobb och kunde ta värvning. När hon drabbades av 

en allvarlig sjukdom avslöjades dock hennes rätta kön.  

1700-talet Det gamla samhällets höjdpunkt – och sammanbrott beskriver kvinnotåget 

till Versailles. Kvinnorna krävde bröd och marscherade till Versailles för att tvinga med sig 

kungafamiljen till Paris med syftet att sänka brödpriserna. Mary Wollenstonecraft var en eng-

elsk borgarkvinna som var en av de första feministerna. Hon krävde bland annat jämställdhet i 

utbildningen av pojkar och flickor. Hon möttes av stor kritik från de samtida männen. I Sveri-

ge var Sigrid Ekehielm en av Värmlands största bruksägare och hon var en av få bruksägande 

kvinnor under 1700-talet. Trots detta utfördes hälften av alla uppgifter i bruket av kvinnor. 

Redan som flickor började de arbeta vid bruken och som gifta kombinerades hushållsarbetet 

med arbete vid bruket, ofta skördearbete. Men vid undantagsfall kunde kvinnorna också arbe-

ta med slägga och bälg samt transporter och kolning. Uppfinningen Spinning Jenny revolutio-

nerade textilindustrin till spinnerskornas förtret. Uppfinnaren James Hargreaves fick dock 

ingen större framgång på grund av tillverkningen av kopior och hans dotter Jenny levde fat-

tigdom efter hans död.  

Revolution och reaktion – Europa 1815-1870 berättar om Gustav Persson, en bonde 

som skrev i dagboken om dotterns bortgång. Under 1800-talet ökade antalet kvinnliga fa-

briksarbetare och inom den engelska bomullsindustrin bestod hälften av arbetskraften av 

kvinnor och flickor under 1830–40-talen. Kvinnorna var eftertraktade i fabrikerna, de kunde 

arbeta för låga löner och ansågs lättare att hantera. I Paris gick de kvinnliga arbetarna samman 

i föreningar som krävde lika rättigheter för män och kvinnor i arbetslivet. Flora Tristan gav ut 

en bok som förespråkade fredliga lösningar på arbetarnas problem. En kvinnoförening var 

vesuviskorna som krävde rätt till kvinnlig militärtjänst, att mannen skulle ta sitt ansvar i hem-

arbetet och att män och kvinnor skulle bära samma kläder. Den förmögna Elisabeth Garrett 

Andersons kamp att få arbeta som lärare gjorde henne till en pionjär och kvinnlig förebild. 
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Hon fick kämpa mot fördomar men lyckades ändå bli apotekare, läkare, rektor för The Lon-

don School of Medicine for Women, första kvinnliga doktoranden vid Paris universitet och 

första kvinnliga borgmästare i en engelsk småstad samtidigt som hann hon med sin make och 

föda barn. När männen fick rösträtt höjde många kvinnor rösten för att avskaffa det som kal-

lades de manliga könsprivilegierna och ledaren för förbundet Kvinnans röst, Jeanne Deroin, 

startade bland annat en tidning som förmedlade förbundets budskap. Harriet Beecher Stowe är 

författaren till Onkel Toms stuga, hon levde i USA på 1800-talet och blev engagerad i slavfrå-

gan. Romanen spelade en viktig roll i synliggörandet av slavarnas förhållande och väckte re-

aktioner över hela världen. Florence Nightingale var en lärd kvinna från en rik familj som 

kom att spela en stor roll för sjuksköterskeyrket. Hon startade bland annat ett sjukhus och en 

sjuksköterskeutbildning. I Sverige beskrivs hur jordlösa kvinnor och halvvuxna barn måste 

hjälpa till med arbetet på godset. När folkskolereformen skulle genomföras fanns det stora 

ekonomiska hinder men möjligheten att anställa lågavlönade småskollärarinnor gjorde refor-

men genomförbar. När kommunalstämman inrättades fick alla över 21 som betalat skatt rösta, 

vilket också innefattade kvinnorna. Men rösträtten var baserad på den inbetalade skatten, hög-

re skatt innebar fler röster. 

Europa erövrar världen 1870-1914 tar upp emigranternas resor till Amerika och förfat-

tarna väljer att fördjupa sig i emigranterna Hans Erikssons och hans hustru Lisbets öde. De 

engelska suffragetternas insatser i kampen för kvinnlig rösträtt tas upp. Bland annat kedjade 

de fast sig vid offentliga platser och hungerstrejkade.  

Världskrigens tid 1914-1945 nämner Frans Ferdinand och hans hustru Sofie vid skotten 

i Sarajevo. Författarna tar också upp omständigheterna kring de europeiska ländernas och 

USA:s införande av allmän och kvinnlig rösträtt. Till exempel hade kvinnornas insatser under 

första världskriget stärkt deras ställning. Marie Stopes blev en pionjär inom familjeplanering-

en genom öppnandet av en klinik för födelsekontroll. Hon hävdade att både kvinnan och bar-

nen fick lida vid för stora barnkullar. Sverige fick de första riksdagskvinnorna under 1900-

talets början och Kerstin Hesselgren nämns. Det fanns redan kvinnoklubbar i de politiska par-

tierna men riksdagskvinnorna förde upp kvinnors och barns rättigheter i den politiska hetluf-

ten. Utbildningsfrågor och världsfred var andra frågor som engagerade kvinnorna i riksdagen. 

Kvinnorna spelade en viktig roll för industrin under första världskriget. De stod bland annat 

för en stor del av krigsindustrin och arbetade på samma villkor som män, men lönerna var 

fortfarande ojämlika.  

En mångtydig värld 1945-1965 beskriver Mohandas Gandhis kamp för ett fritt Indien 

och många av hans deltagare i demonstrationer var kvinnor. 
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Kriser och omprövningar 1965-2000 tar kort upp Indira Gandhis politiska liv om hur 

hon tog över faderns roll som premiärminister och mördades sedan 1984.  

5.2.3.4. Sammanfattning faktarutor 

Vad säger faktarutorna om kvinnor? I faktarutorna uppmärksammans flera detaljer som beri-

kar den historiska bilden, bland annat nämns flera kvinnliga pionjärer, drottningar och vanliga 

kvinnor vid namn. De flesta kvinnorna är begåvade och föregångare i sin tid och även de 

kvinnor som får sitt inflytande genom framgångsrika äktenskap omnämns för sina egna insat-

ser. Kvinnorna beskrivs som eftertraktad arbetskraft i industrierna och engagerade i till exem-

pel franska revolutionen, rösträttsfrågan och utbildningsfrågor. Kvinnorna ur samhällseliten 

som nämns vid namn är bland annat drottning Eleonora, Maria av Burgund, Maria De la Gar-

die, Jeanne d’Arc, Elisabeth Garrett Anderson, Florence Nightingale, Sofie Ferdinand och 

Indira Gandhi. Anmärkningsvärt är att Florence Nightingale nämns som vilken kvinna som 

helst i texten men i faktarutan beskriver henne som en lärd och rik kvinna. De vanliga kvin-

norna är bland annat Christine de Pisan, Kristina von Bora, Maritgen Jans, Mary Wollensto-

necraft, och Marie Stopes.  

5.2.3.5. Bildtexternas innehåll 

EPOS A (Sandberg m fl 2000) innehåller 300 bildtexter varav 42 innehåller kvinnor. Samtliga 

tidsepoker innehåller bildtexter som handlar om kvinnor.  

Den inledande tidsepoken Antiken skildrar prinsessan Europas avbildning på en vas. 

Författarna berättar om kvinnliga arbeten i Grekland. En hetär underhöll med flöjtspel. Ro-

merska kvinnornas toalett nämns kort.  

Under Medeltiden stod kyrkan för den enda sjukvården och nunnorna behandlade pati-

enter på sjukhus. Kvinnor sålde fisk i bodar i Italien. Christine de Pisans pryder omslaget på 

sin egen bok. Drottning Eleonora avbildades ofta med en bok i handen. Jeanne d’Arcs avrätt-

ning, Heliga Birgittas avbildning på ett altarskåp och en staty av drottning Margareta används 

som bildförklaring.  

Den tidigmoderna perioden 1500-1600-talen beskriver den habsburgska familjen. 

Drottning Elisabet framställs med handen på jordklotet. Madame de Maintenon finns med 

som Ludvig XIV:s andra hustru. Drottning Kristinas liv skildras kort och Maria Sofia De la 

Gardie nämns som bildförklaring. Kvinnornas insatser vid textilframställningen var viktiga. 

En stupad soldat upptäcktes som kvinna.  

1700-talet Det gamla samhällets höjdpunkt – och sammanbrott skildrar Katarina den 

storas väg till makten. Kvinnoklubbar bildades i Paris under revolutionen men senare under 
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skräckväldet förbjöds dessa. Under revolutionen ifrågasattes kvinnorollen och man ville bland 

annat ha kvinnlig värnplikt. På Lövsta bruk var det kvinnorna som tvättade.  

Revolution och reaktion – Europa 1815-1870 beskriver ensamma mödrars tunga arbete 

att försörja barnen. Två sidor ur en bilderbok skulle fostra flickorna till kvinnorollen. Borgar-

kvinnorna skulle kunna underhålla männen med pianospel. Karl Marx hustru Jenny delade 

makens politiska åsikter och deras fattiga liv tillsammans nämns kort. Konflikten kring indu-

striarbetande kvinnor beskrivs, männen ville ha bort kvinnorna och kvinnorna ville istället ha 

bättre villkor.  

Europa erövrar världen 1870-1914 visar en kvinna som hämtade den säd som mannen 

tjänat vid bruket. Drottning Viktoria av England nämns som bildförklaring. Unga japanskor 

intresserade sig för europeisk kultur.  

Världskrigens tid 1914-1945 nämner förbättringen av förlossningsvård och barnavård 

som ett led i mödraomsorgen och förbättringarna bottnade i rädslan för sänkningen av befolk-

ningsantalet. Yrkesarbetande kvinnor kunde få hjälp med barnpassningen under 1930-talet. 

Endast Ryssland använde sig av kvinnliga soldater, kvinnorna kunde bland annat vara bomb-

planspiloter. Författarna anmärker på att de ovanligt nog vet soldaternas namn, Vera Belike, 

Irina Sibrova och Nadia Polova.  

En mångtydig värld 1945-1965 nämner John Kennedys hustru Jackie. Kvinnor i en fa-

brik i Kina hjälpte till med förbättringar av utrustningen.  

Kriser och omprövningar 1965-2000 inleder med att koppla ihop kvinnans möjligheter 

att själv bestämma barnantalet och befolkningstillväxten i världen. Hillary Clintons politiska 

karriär beskrivs kort. Rajiv Gandhi använde sig av sin mors bild som hjälp vid valkampanjen 

1984. Margaret Thatchers politik väckte kritik. Prinsessan Viktorias rätt att ärva tronen och 

den norska premiärministern Gro Harlem Brundtland nämns kort.  

5.2.3.6. Sammanfattning bildtexter 

Vad säger bildtexterna om kvinnor? Bildtexterna i EPOS A (Sandberg m fl 2000) är främst 

informerande om vad bilderna innehåller. Flera anonyma kvinnors sysselsättningar beskrivs, 

till exempel försäljning av fisk, bildandet av kvinnoklubbar och tvättning. Det stora undanta-

get är de ryska kvinnliga soldaterna som deltog i kriget och kvinnor i en kinesisk fabrik som 

hjälpte till med förbättringar av fabriksutrustningen. Flera kvinnor från samhällseliten nämns 

vid namn till exempel Heliga Birgitta, drottning Kristina, Hillary Clinton och prinsessan Vik-

toria. Medan de ”vanliga” kvinnorna enbart finns representerade av Christine de Pisan, Jenny 

Marx och de tre ryska soldaterna Vera Belike, Irina Sibrova och Nadia Polova.  
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6. Utläsning av läroböckernas innehåll 

Vad läroböckerna säger om kvinnor skapar fler frågor kring innehållet. Hur konstrueras kvin-

norna i texten? Finns det uttryck för diskriminering, särbehandling och osynliggörande? Har 

texterna fokus på normalitet eller mångfald? Jag kommer börja med att ta upp de olika kon-

struktionerna av kvinnor som jag hittat i texten och fördjupa presentationen av dessa. Sedan 

kommer jag ta upp frågorna kring diskriminering, osynliggörande och normalitet.  

6.1. Konstruktioner av kvinnan 

En av de tydliga konstruktionerna som går att utläsa i textinnehållet i läroböckerna är 

modern. Moderskapet var en av kvinnans viktigaste uppgifter, och framför allt att föda manli-

ga arvingar till sin make. Men samtidigt var moderskapet reserverat för hustrun och den ogifta 

kvinnan skulle inte föda barn. På grund av den höga barnadödligheten beskrivs barnafödandet 

som ett riskabelt och farligt inslag i kvinnans liv. Den höga dödligheten ledde också till 

många graviditeter. Barnen var alltid ett bihang till kvinnan, det var hennes ansvar och uppgift 

att uppfostra och i vissa fall försörja dem. Barnen var med andra ord kvinnans ansvar och det 

finns bara korta inslag i texterna som visar tendenserna att detta skulle ändras. Bland annat tar 

EPOS A (Sandberg m fl 2000) upp ett längre stycke om familjerollens förändrade villkor un-

der 1960-talet.  

Den andra viktiga konstruktionen är kvinnan som hustru. Kvinnans livssituation be-

skrivs som underordnad och underlägsen mannen. Hon var inte myndig utan hennes far, make 

eller en annan manlig släkting var hennes förmyndare. En gift kvinna var låst vid sin make 

men hade makt över hushållet i egenskap av husmoder. För hustruns uppgifter, var utöver att 

vara mor, att ta hand om hushållet. Som ansvarig för hushållet beskrivs ändå kvinnans roll 

som statusfylld. Framför allt de välbärgade kvinnornas plats var begränsad till hemmet, de 

skulle inte arbeta och hade de möjlighet till utbildning skulle den inte användas till att skapa 

sig en yrkeskarriär. Här finns det undantag, där borgarkvinnor utnyttjat sin utbildning och 

åstadkommit viktiga förändringar i samhället, som exempel finns Florence Nightingale och 

Elisabeth Garrett Anderson. Men ofta nämns kvinnan som ett bihang till mannen, där hon blir 

titulerad hustru, ibland till och med utan att nämnas vid namn.  

Motsatsen till den gifta kvinnan och hemmafrun finns i den ogifta och ofta arbetande 

kvinnan. En omyndig ogift kvinna hade möjligheten att gå i kloster (innan reformationen i 

vissa länder), leva av sin släkt, ta ett lågavlönat jobb eller gifta sig. I Norden används krist-

nandet som orsak till den gifta kvinnans ökade ställning på bekostnad av den ogifta kvinnans. 

Den ogifta kvinnan, den ensamstående modern och den fattiga arbeterskan är alla tre kvinnor 
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som inte är beroende av någon man, men samtidigt är de utsatta i samhället. Detta ändrades 

sedan och den ogifta kvinnan situation förbättrades genom barnomsorg, lika lönesättning för 

samma arbete och ändringar i förmyndarlagen, medan den gifta kvinnan fortsatte vara bero-

ende av mannen.  

På flera punkter går den ogifta kvinnan ihop med förvärvsarbetaren, men även fattiga 

gifta kvinnor var tvungna att arbeta för att familjen skulle klara försörjningen. Därför tar jag 

även upp kvinnan som arbeterska. När det gällde utbildning var kvinnorna i stor utsträckning 

utestängda från utbildningarna. Välbärgade kvinnor kunde utbildas hemma men de fick ingen 

yrkesutbildning. När utbildningar successivt öppnades för kvinnor, var det i samband med att 

de fick tillträde till vissa yrken som krävde utbildning, till exempel sjuksköterskor och (smås-

kole-)lärarinnor. Kvinnor kunde innan industrialiseringen bedriva hantverk och handel men 

framför allt efter industriernas etablerande hade kvinnor möjlighet att arbeta. Kvinnornas när-

varo på arbetsmarknaden motarbetades dock av många män ända fram till slutet på 1900-talet 

då man istället försökte förenkla kvinnors närvaro på arbetsmarknaden genom lagstiftning. 

Men det fanns också undantag, i Sverige nämns Sigrid Ekehielm som var en av Värmlands 

största bruksägare. Generellt genom alla tre läroböcker och större delen av tidsperioderna 

hade kvinnan lägre lön än mannen och var underordnade på arbetsplatsen. Under 1900-talets 

nämns lagstiftningen om lika lön för samma arbete, men ofta hade kvinnorna de arbeten som 

var lågavlönade.  

Kvinnan som förvärvsarbetare går också till viss del ihop med kvinnan som mannens 

assistent. Kvinnorna arbetade nämligen till stor del på mannens villkor. Den ogifta kvinnan 

kunde arbeta, men vid giftermål var mannen i första hand familjeförsörjare. Kvinnan var en 

underarbetare i förhållande till mannen och den gifta kvinnan arbetade endast om det behöv-

des för att familjen skulle klara försörjningen. Tjänade mannen tillräckligt mycket fanns det 

ingen anledning för kvinnan att arbeta. Kvinnan var förste ställföreträdare om mannen tvinga-

des ut i krig eller på annat sätt inte kunde utföra sina sysslor. Fanns det inga manliga arvingar 

eller släktingar som kunde ta över gården, bruket eller kungadömet fick kvinnorna styra. Tills 

det kom in en man i bilden, genom till exempel giftermål eller barnafödande. Änkan kunde ta 

över mannens verksamhet, men hon kunde inte starta en egen, något som senare ändrades i 

och med industrialiseringen. I läroböckerna beskrivs det tydligt att kvinnan hjälpte mannen i 

hans arbete. Hon hjälpte till vid arbetet på gården, i butiken och i verkstaden. Ett flertal gång-

er beskrivs både mannens och kvinnans arbete som jämlikt i läroböckerna men också hennes 

egenskap som mannens hjälpreda. Däremot finns det inte några längre reflektioner över jäm-

ställdheten i arbetet. Kvinnorna arbetade ofta under männen, men när det gällde bland annat 
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jordbruket tar författarna upp tanken om båda parternas oersättlighet i arbetet och kopplar det 

till en eventuell jämställdhet.  

De flesta kvinnor som nämns vid namn är konstruktionen av kvinnan som ”drottning”, 

nämligen en kvinna ur samhällseliten. Dessa kvinnor var adliga, drottningar, prinsessor och 

änkedrottningar som antingen nämns som bihang till sin framgångsrike man eller uppmärk-

sammades för sina egna insatser. Dessa kvinnor var även välbärgade borgarkvinnor som ge-

nom utbildning eller ”rätt” äktenskap skaffade sig inflytande. Till samhällseliten räknas också 

de kyrkligt högt uppsatta och vördade kvinnorna, till exempel Heliga Birgitta och Jeanne 

d’Arc. Det nämns även flera statschefer och andra högt uppsatta politiker eller fruar till stats-

chefer och politiker som Hillary Clinton och Margaret Thatcher.  

Flera kvinnor som hör till samhällseliten hör även till nästa konstruktion, nämligen 

kvinnan som bildad och begåvad pionjär. Flera av kvinnorna som nämns vid namn framställs 

nämligen som pionjärer, exempel på dessa är Heliga Birgitta – klostergrundare, Mary Wol-

lenstonecraft – en av de första feministerna, Christine de Pisan – första kvinnliga heltidsför-

fattaren, Elisabeth Garrett Anderson – bland annat första kvinnliga borgmästaren i en engelsk 

småstad, Florence Nightingale – startade sjuksköterskeutbildning och Marie Stopes – öppnade 

klinik för födelsekontroll. Alla dessa kvinnor beskrivs som föregångare, ofta har de bakgrund 

i välbärgare hem eller äktenskap men även vanliga kvinnor finns med som pionjärer. Deras 

insatser beskrivs nästan om extraordinära där de fick trotsa samhällets fördomar för att 

genomföra och uttrycka sina idéer och visioner. Framför allt beskrivs dessa kvinnor som bil-

dade, begåvade och intelligenta.  

Generellt beskrivs kvinnan som aktiv och passiv. Den aktiva kvinnan var lönearbetare, 

men på mannens villkor. Hon engagerade sig i politiska organisationer, rörelser och klubbar. 

Framför allt jämlikhetsfrågor engagerade flera kvinnor från den tidiga kristendomens lika 

villkor till frälsning till franska revolutionens kvinnotåg, Gandhis kvinnliga anhängare, suff-

ragetterna och kvinnoras engagemang i rösträttsfrågan. Den passiva kvinnan skulle hålla sig i 

hemmet och vara hustru, mor och en dekoration. Det var önskvärt från männen att hon besatt 

egenskaper och kunskaper för att roa och underhålla männen.  

Om detta är konstruktionerna som presenteras i lärobokstexterna, vilka är det då som 

utelämnas? Genom att försöka utläsa vad texten utesluter och tar för givet hittar jag flera kon-

struktioner av kvinnan som saknas i texten. En viktig konstruktion som läroböckerna missar 

är kvinnan som yrkesutbildad. Var lärde sig kvinnorna att arbeta med männen i butiken, verk-

staden och på gården?  Vad innebar det för kvinnorna att studera till sjuksköterska? Vad hän-
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de med kvinnorna och utbildningarna på 1900-talet? När kvinnorna tog allt större plats på 

arbetsmarknaden borde de väl också tagit större plats i utbildningsväsendet? 

Detta leder oss in på nästa konstruktion som saknas i läroböckerna nämligen kvinnan 

som karriärkvinna. Var är de kvinnor som arbetade och gjorde ett bra jobb, de som avancera-

de på arbetsplatsen och kunde förhandla om löner och förmåner? Även om många kvinnor 

under lång tid var förpassade till vissa yrken, fanns det möjligheter till avancemang inom des-

sa yrken? Framför allt saknar jag kvinnorna som under 1900-talet bestämde sig för att arbeta 

och leva som individer med en egen inkomst. Det vore väl konstigt om dessa kvinnor först 

uppkom efter författandet av läroböckerna?  

Den sista konstruktionen som saknas är kvinnan som fullvärdig samhällsmedborgare. 

Att kvinnan var rättsligt underordnad mannen under lång är svårt att undvika. I franska revo-

lutionen höjde många kvinnor rösten för medborgerliga rättigheter och läroböckerna beskriver 

flera rörelser och kvinnors kamp för jämlikhet. Men vad innebar förändringarna för kvinnor-

na? När rösträtt infördes under början av 1900-talet i flera av de europeiska länderna, vilken 

roll i samhället fick kvinnan? Att hon fick rösta blev lagstadgat, men blev hon synlig i sam-

hällsdebatten? I EPOS A (Sandberg m fl 2000) nämns de första riksdagskvinnorna och vilka 

frågor som engagerade dem, samt att det fanns kvinnliga grupper i de politiska partierna. Men 

fanns det fler politiskt engagerade kvinnor? Var kvinnorna politiskt aktiva genom medier 

och/eller föreningar och andra konstellationer och hur gjorde de för att få sina röster hörda?  

6.2. Diskriminering, särbehandling och osynliggörande 

Den andra fråga jag ställer till innehållet i läroböckerna är om det finns uttryck för diskrimine-

ring, särbehandling, och osynliggörande? När det gäller diskriminering är texten i sig inte 

värdeladdad, kvinnan beskrivs inte med några speciella negativa attribut. Kvinnan beskrivs 

snarare som offer för förutsättningarna där hon levde i utsatta förhållanden och inte fick 

komma till tals. Diskrimineringen ligger snarare i tidens sätt att behandla kvinnan och det 

framgår av författarna.  

Särbehandlingen av kvinnor kan kopplas till uppdelningen av innehållet. Det syns fram-

för allt i rubriksättningen där författarna väljer att först behandla en tidsepok eller ämnesav-

snitt i allmänhet för att sedan skriva om kvinnor. Kvinnas historia berättas då bortsett från 

mannens genom att hon får en egen rubrik. I EPOS A (Sandberg m fl 2000) sätter författarna 

ofta in texten om kvinnor under rubriken som rör familjen istället för att sätta en särskild ru-

brik för kvinnorna. Annars är EPOS A (Sandberg m fl 2000) den bok där författarna till störst 

utsträckning har integrerat kvinnorna i texten. Medan i Alla tiders historia A (Almgren m fl 
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1996) och Människan genom tiderna (Skrutkowska m fl 1997) har mindre andel kvinnor in-

tegrerade i texten. Det är också tydligt att många kvinnor och deras öden fördjupas i faktaru-

tor och bildtexter. 

Osynliggörandet och uteslutningen av kvinnor är tydligast där kvinnor helt enkelt inte 

finns med. Trots att kvinnorna har spelat stor roll för samhället som barnaföderskor, hemma-

fruar, medarbetare till männen, självständiga arbeterskor och ställföreträdare för männen vid 

till exempel krig, så finns de inte med i texten, eller är förpassade till faktarutor och bildtexter. 

Det är även tydligt att vissa kvinnor inte kan uteslutas utan snarare måste nämnas, exempel på 

detta är drottning Kristina, Heliga Birgitta, Jeanne d’Arc, drottning Elisabeth I och Margaret 

Thatcher. Dessa kvinnors inverkan på historien finns med i samtliga böcker, medan kvinnan 

som fenomen får en undanskymd och/eller underordnad roll i texterna. Framför allt är kvin-

norna i innehållet fördelat på de tidigare tidsperioderna, nämligen från medeltiden och fram 

till början på 1900-talet. Men redan på 1800-talet tunnas kvinnorna i innehållet ut och på 

1900-talet har de försvunnit nästan helt. Trots att det är då som kvinnorna vinner många av 

sina rättsliga, medborgerliga och politiska rättigheter. 

6.3. Normalitet eller mångfald 

Slutligen ställer jag frågan om texterna fokuserar på normalitet eller mångfald. Här är det en 

tydlig normalitet som uttrycks. De normala kvinnorna är de som författarna väljer att skriva 

längre stycken om och som ofta står under de angivna rubrikerna eller integrerade i texten. 

Men samtidigt är det dessa anonyma kvinnor som försvinner ur den historiska kontexten un-

der vissa perioder. De anonyma kvinnorna nämns ofta utifrån hur en hustru skulle vara och 

vilka rättigheter, eller bristen på rättigheter, hon hade. Flera av de ”onormala” kvinnorna som 

nämns tillhörde samhällseliten, men även här finns det normer som kvinnorna ska följa. Bland 

annat är det de ”ovanliga” drottningarna som nämns flest gånger, eller kvinnor som beskrivs 

som begåvade pionjärer. Men även flera kvinnor som nämns ofta kan räknas till de onormala, 

nämligen arbetande kvinnor, ogifta kvinnor och de ensamstående mödrarna.  

6.4. Läroböckernas innehåll och historiemedvetande 

För att kunna koppla läroböckernas innehåll till identitet utgår jag från den omarbetade mo-

dellen av Jensens (1997) teori om historiemedvetande som identitet. Jag sätter resultaten från 

lärobokstexterna i förhållande till kriterierna för historiemedvetande som identitet. Nämligen 

hur flickorna kan identifiera sig med kvinnorna i texterna utifrån mötet med det annorlunda, 

det socio-kulturella sammanhanget, de värden och principer som finns om kvinnorna i texten 

samt utifrån berättelsen om kvinnor.  
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Läroböckerna har en tydlig fokusering på normalitet och författarna skildrar flera ano-

nyma kvinnors liv och förutsättningar. Men det finns samtidigt en stor skara som tillhör de 

onormala kvinnorna, vilket skulle kunna symbolisera mötet med det annorlunda. Drottningar-

na och de kvinnliga pionjärerna som nämns beskrivs efter sina innovativa och ofta storslagna 

insatser i historieskrivningen. De beskrivs med andra ord som annorlunda från samtidens 

kvinnor. Flera kvinnor som idag skulle ses som normala tillhörde inte dåtidens norm utan 

hamnade utanför, exempel på detta är arbeterskan, den ogifta kvinnan och den ensamstående 

modern. Den historiska kontexten spelar en roll i vad som anses tillhöra normen men förfat-

tarna missar ändå att beskriva den normala, anonyma kvinnans roll för historien. Det kan ge 

en bild av att den normala kvinnan inte existerade eller spelade roll medan den onormala 

kvinnan var den som fick uppmärksamhet.  

Kvinnan sätts ofta in i familjen som socio-kulturellt sammanhang och beskrivs utifrån 

de förutsättningar som finns i hemmet. Författarna skriver om kvinnans plats i hemmet och 

hennes skötsel av hushåll och barnuppfostran. Eftersom kvinnan till stor del utesluten från 

utbildning och arbetsliv var det i hemmet som kvinnan kunde utveckla sina kunskaper och 

arbeta. Samtidigt beskrivs kvinnans strävan mot frihet och kravet på mannens föräldraansvar. 

Det fanns ändå kvinnor som befann sig ute i arbetslivet och då beskrivs de ofta i förhållande 

till män. De arbetade som underordnade männen, tillsammans med männen, med samma ar-

betsuppgifter som männen, istället för männen och alltid för lägre löner än männen. Kvinnans 

sociala sammanhang var till stor del på mannens villkor. Eller det är det som författarna skri-

ver om. Här är pionjärerna undantaget som faktiskt trotsar männens och samhällets normer för 

att lyckas. Vi får inte veta någonting om det sociala sammanhanget mellan till exempel hus-

hållets kvinnor, eller när kvinnor träffades vid andra sammanhang. Kvinnorna i politiken är 

begränsat till särskilda kvinnoklubbars och föreningars kamp för kvinnliga rättigheter. Vi får 

inte veta om kvinnor var med i andra politiska sammanhang, utan blir enbart informerade när 

de saknades på den politiska arenan. 

Värden och principer om kvinnor i läroböckerna syns inte helt självklart. Beskrivningen 

är sällan negativt värdeladdad utan det är snarare hennes uteslutning och förskjutning som är 

en värdering i sig. Hur en kvinna skulle leva uttrycks tydligt av normen, och är i sig ett värde 

som signalerar det ”rätta” levnadssättet. Däremot beskrivs kvinnan positivt där bland annat 

pionjärerna beskrivs som begåvade och intelligenta. Häxorna blir tydligt utmålade som gamla, 

fula och ensamma kvinnor, men likt kvinnorna som beskrivs som utsatta är detta en del av den 

historiska kontexten.  
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Berättelsen av kvinnan är i vissa fall detaljrik och i andra tidsperioder är den näst intill 

osynlig. Tyngdpunkten på kvinnans berättelse ligger i tidsperioderna mellan medeltiden och 

början på 1900-talet. Här beskrivs kvinnan mest i textinnehållet, både integrerat i texten, i 

bildtexterna och faktarutorna. Men det finns också stora skillnader mellan böckerna. EPOS A 

(Sandberg m fl 2000) har den största andelen integrerade kvinnor i texten medan Alla tiders 

historia A (Almgren m fl 1996) har minst med kvinnor i texten. Alla tiders historia A (Alm-

gren m fl 1996) innehåller inte heller några faktarutor vilket kan spela in. Men generellt för 

alla tre böcker är att berättelsen om kvinnan avsevärt tunnas ut under 1900-talet.  
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7. Diskussion 

I diskussionen sätter jag min studie i förhållande till forskningen. Först diskuterar jag mina 

resultat och kopplar dem till den tidigare forskningen som redovisats. Till sist reflekterar jag 

över studiens större betydelse och diskuterar andra lösningar när det gäller urval, metod och 

tolkning. 

7.1. Manliga perspektiv och osynliga kvinnor 

I min studie syns det tydligt att kvinnor är underrepresenterade i de läroböcker för gymnasiet 

jag undersökt. Min frågeställning var hur kvinnor presenteras i några läroböcker i Historia A 

och om de presenterar kvinnor på ett sätt som kan ge underlag för flickors historiemedvetande 

och identitet. I min resultatanalys har jag utgått från en omarbetad modell av Jensens (1997) 

teori kring historiemedvetande som identitet för att komma åt historien som identitetsskapan-

de. Jag har redan satt kriterierna för historiemedvetande i förhållande till resultatet i resultat-

analysen, därför kommer jag bara diskutera de delar jag anser behöver utredas ytterligare. 

 Det första kriteriet för identitetsskapandet är mötet med det annorlunda, som både kan 

berika och vara främmande. Jensen (1997) sätter mötet med det annorlunda i förhållande till 

vi och dem, vilket också fungerar för dagens gymnasieflickor i förhållande till dåtidens kvin-

nor. Vilken bild av det annorlunda möter flickorna i läroböckerna? Den frågan är komplex 

eftersom författarna ger en snäv bild på kvinnan, betraktad utifrån ett manligt perspektiv. I 

läroböckerna finns tydliga normer om hur kvinnan skulle leva, samtidigt nämns flera ”ovanli-

ga” kvinnor vid namn än ”vanliga”. Flickorna möter med andra ord anonyma vanliga kvinnor 

som lever i förhållande till sina män, ekonomiskt, socialt, rättsligt och politiskt. Eller så möter 

de kvinnor som helt bryter normen, går emot samhällets och männens fördomar för att utveck-

las och uträtta stordåd, till exempel pionjärerna. Men även den anonyma kvinnan beskrivs 

som onormal och bryter den dåtida normen, till exempel arbeterskan, den ogifta kvinnan och 

den ensamstående modern. Ändå är det kanske dessa kategorier som flickorna tydligast kan 

identifiera sig med och koppla ihop med nutiden.  

Ett kriterium för identitetsskapandet är berättelsen och Nordgren (2006) ser berättelsen 

som en kommunikation mellan berättaren och mottagaren. I det här fallet är flickorna motta-

garna och läroböckerna berättarna. Dock innehåller berättelsen om kvinnor avsevärda luckor, 

till exempel blir antalet kvinnor i böckerna allt färre på 1900-talet jämfört med tidigare år-

hundraden. I resultatet redovisar jag vilka kategorier som jag anser utesluts, och detta är kvin-

nan som yrkesutbildad, som karriärkvinna och som fullvärdig samhällsmedborgare. Ammert 

(2009) betonar poängen med att läraren kan binda ihop sporadiska händelser till samman-
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hängande kedjor för att underlätta elevernas utvecklande av historiemedvetande. Hur ska lära-

ren kunna göra detta om berättelsen om kvinnor innehåller stora luckor? Luckorna handlar 

inte bara om flera hundra år ibland, utan även stora sociala och ekonomiska skillnader mellan 

de kvinnor som nämns.   

Vad kan vi då säga om hur kvinnorna presenteras i läroböckerna? Kortfattat så fram-

ställs kvinnorna ur ett snävt och manligt perspektiv där givna normer är tydliga. Samtidigt 

utesluts flera viktiga kategorier av kvinnor. Presenterar läroböckerna kvinnor på ett sätt som 

kan ge underlag för flickornas historiemedvetande och identitet? Framför allt kan det konsta-

teras att läroböckerna många gånger presenterar innehållet med stora luckor vilket försvårar 

flickornas utvecklande av historiemedvetande och identitet. Istället för att hitta självständiga, 

jämställda och delaktiga kvinnor möter de en mansdominerad historia där kvinnans historia är 

en annan, ett tillägg. Vilket är en stor problematik inom kvinnohistorien och som uppmärk-

sammats av bland annat Hirdman (1992) och Östberg (2002). I stora delar av läroböckernas 

innehåll saknas kvinnornas historia. Men det betyder inte automatiskt att alla andra innehålls-

delar handlar om män. Givetvis finns det avsnitt som handlar om hela länder, vanliga männi-

skor och generella sociala grupper. Samtidigt särskiljs kvinnans historia genom bland annat 

rubriksättningen och förskjutningen till faktarutor och bildtexter. Om författarna först väljer 

att belysa en tidsepok, ett ämnesavsnitt, ett kapitel om människor, och sedan har en rubrik 

avsedd för samtidens kvinnor. Vilken bild av kvinnan förmedlar detta sätt att disponera inne-

hållet? 

Hur ska vi då komma åt problematiken med innehållet? Holmén (2006) nämner flera 

aspekter som man tar hänsyn till när man skriver och publicerar en lärobok. Det är tydligt att 

här finns det flera sätt att påverka innehållet till en mer jämlik lärobok. Främst kanske man 

sträva efter att ändra karaktär på den genomsnittlige läroboksförfattaren som Långström skri-

ver om (1997) och professionalisera genren genom att anlita flera forskare vid skrivandet.  

Historien kan vi inte ändra på, bara vårt sätt att se på den. Här blir skolans historieämne 

viktigt och bilden av historien den förmedlar. Att de kvinnor som finns omnämnda i historien 

är ett fåtal, framför allt de berömda, kan vara svårt att komma ifrån. De två största bristerna i 

läroböckernas framställning av kvinnan är dels det oreflekterade, nonchalerande ställningsta-

gandet att kvinnan var underordnad mannen. Författarna ger få förklaringar och texten konsta-

terar bara av kvinnans ställning. Det andra är läroboksförfattarnas oförklarliga val av innehåll 

när det gäller 1900-talets historia. Det finns ingen rimlighet att kvinnorna blir osynligare ju 

närmare nutiden vi kommer. På 1900-talet förbättrades kvinnans ställning avsevärt, och jäm-

ställdhet är fortfarande en viktig politisk fråga. Samtidigt saknas många kvinnor som gjort 
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avtryck i historien, framför allt under 1900-talet. Eller så har deras insatser förminskats. Var-

för syns inte kvinnorna bättre i läroböckerna?  

Till sist bör relationen mellan min studie och rapporten Kvinnor, män och jämlikhet i lä-

romedel i historia (SOU 2010:10) utredas. På flera sätt är våra resultat likartade och vi ser 

samma brister i läroböckerna i historia. Men rapporten (SOU 2010:10) fokuserar på jämlikhet 

och där den slutar tar min studie vid, nämligen vilka konsekvenser dessa brister får för elever-

na.  

7.2. Diskussion om studiens metod, analys och relevans 

Till sist får man väl ställa sig frågan: hade jag kunna gjort detta annorlunda? Givetvis, men 

samtidigt ger min studie många viktiga svar. För att fördjupa förståelsen för elevernas histo-

riemedvetande hade man kunnat utföra intervjuer om läroböckernas innehåll men också inter-

vjuat lärarnas syn på begreppet. Vad gäller analysen finns det många vägar att gå, men jag 

valde att använda en relativt enkel textanalys för att sedan utgå från Jensens (1997) teori för 

att koppla resultatet till identitet. Begreppet historiemedvetande är som jag redovisat ett brett 

begrepp och här finns det många vägar att gå. Att välja just Jensens (1997) definition blev 

viktig då flera andra forskare utgår från den och han har en tydlig koppling mellan identitet 

och historiemedvetande.  

Hur är min studie relevant för forskningen och skolvärlden? Tillsammans med den stat-

liga rapporten (SOU 2010:10) är det tydligt att det finns stora brister i läroböckerna i historia. 

Detta får sedan konsekvenser för undervisningen och för flickorna. Dels får de svårare att 

uppnå läroplanens och kursplanens mål med historiemedvetande men deras historiska identi-

tet blir fylld med luckor. Att en flicka på gymnasiet nästan bara får bekanta sig med Margaret 

Thatchers ekonomiska politik och Bill Clintons hustru under hela den senare delen av 1900-

talet är inte bra. Kanske är det dags för en ny historiebok, eller flera, snart? 

 

  



 

46 

 

Referenslista 

Almgren, Hans; Bergström, Börje & Löwgren, Arne (1996): Alla tiders historia A. Malmö: 

Gleerup. 

Ammert, Niklas (2009): Finns då (och) nu (och) sedan? I Klas-Göran Karlsson & Ulf Zander, 

red: Historien är nu. En introduktion till historiedidaktiken, s 293-308. Lund: Studentlitte-

ratur.  

Ammert, Niklas (2008): Det osamtidigas samtidighet. Historiemedvetande i svenska historie-

läroböcker under hundra år. Uppsala: Sisyfos förlag. 

Aronsson, Peter (2004): Historiebruk – att använda det förflutna. Lund: Studentlitteratur.  

Carlsson Wetterberg, red: Rummet vidgas. Kvinnor på väg ut i offentligheten 1880-1940, s 

346-378. Stockholm: Atlantis.  

Hirdman, Yvonne (1992): Vad är kvinnohistoria? I Yvonne Hirdman & Christina Florin, red: 

Kvinnohistoria. Om kvinnors villkor från antiken till våra dagar, s 7-23. Stockholm: Ut-

bildningsradion. 

Holmén, Janne (2006): Den politiska läroboken. Bilden av USA och Sovjetunionen i norska, 

svenska och finländska läroböcker under Kalla kriget. Uppsala: Acta Universitatis Upsali-

ensis: Universitetsbiblioteket. 

Högberg, Anders (2008): Kulturarv och skolan – en kommentar. I Nils Andersson, red: Histo-

rieundervisning och identitet i det mångkulturella klassrummet, s 15-22. Jönköping: Histo-

rielärarnas Förening. 

Jensen, Bernard Eric (1997): Historiemedvetande – begreppsanalys, samhällsteori, didaktik. I 

Christer Karlegärd & Klas-Göran Karlsson, red: Historiedidaktik, s 49-81. Lund: Student-

litteratur. 

Karlsson, Klas-Göran (2009): Historiedidaktik: begrepp, teori, analys. I Klas-Göran Karlsson 

& Ulf Zander, red: Historien är nu. En introduktion till historiedidaktiken, s 25-70. Lund: 

Studentlitteratur.  

Lidskog, Rolf & Deniz, Fuat (2009): Mångkulturalism – socialt fenomen och politisk utma-

ning. Malmö: Liber AB.  

Långström, Sture (1997): Författarröst och lärobokstradition. En historiedidaktisk studie. 

Umeå: Borea Bokförlag. 

Lpf 94. Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94. Gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, 

den kommunala vuxenutbildningen, statens skolor för vuxna och vuxenutbildningen för ut-

vecklingsstörda. Stockholm: Fritzes. [Kan hämtas från http://www.skolverket.se] 

Nordgren, Kenneth (2006): Vems är historien? Historia som medvetande, kultur och handling 

i det mångkulturella Sverige. Umeå: Nationella Forskarskolan i Pedagogiskt Arbete, 3. 

Ohlander, Ann-Sofie & Witt-Brattström, Ebba (2010): ”Skolämnet historia är en strikt manlig 

angelägenhet”. http://www.dn.se/debatt/skolamnet-historia-ar-en-strikt-manlig-

angelagenhet-1.1048773 [Hämtad 2010-04-23].  

Rüsen, Jörn (2004): Berättande och förnuftet. Historieteoretiska texter. Göteborg: Bokförla-

get Daidalos AB. 

Sandberg, Robert; Karlsson, Per-Arne; Molin, Karl & Ohlander, Ann-Sofie (2000): EPOS A. 

Stockholm: Almqvist & Wiksell. 

Selander, Staffan (1988): Lärobokskunskap. Lund: Studentlitteratur. 

Skolverket (2000): Kursplan för HI1201 – Historia A. http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/ 

13845/func/kursplan/id/3102/titleId/HI1201%20-%20Historia%20A [Hämtad 2010-03-

18]. 

Skrutkowska, Karin; Stattin, Jan; Westin, Gunnar T & Norman, Torbjörn (1997): Människan 

genom tiderna. Stockholm: Natur och Kultur.  



 

47 

 

Skolverket (2006): I enlighet med skolans värdegrund? En granskning av hur etnisk tillhörig-

het, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker. 

Rapport 285. Stockholm: Fritzes. 

SOU 2010:10. Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia. En granskning på upp-

drag av Delegationen för jämställdhet i skolan.  

Säfström, Carl Anders (1999): Att förskjuta perspektiv: Läsning som omvänd hermeneutik. I 

Carl Anders Säfström & Leif Östman, red: Textanalys, s 237-244. Lund: Studentlitteratur.  

Tornbjer, Charlotte (2009): Kristina och kanonen. Ett genusperspektiv på några historiedidak-

tiska frågor. I Klas-Göran Karlsson & Ulf Zander, red: Historien är nu. En introduktion till 

historiedidaktiken, s 235-254. Lund: Studentlitteratur. 

Zander, Ulf (1997): Historia och identitetsbildning. I Christer Karlegärd & Klas-Göran Karls-

son, red: Historiedidaktik, s 82-114. Lund: Studentlitteratur. 

Östberg, Eva (2002): Historiens kvinnor och moderniteten. I Eva Östberg & Christina Carls-

son Wetterberg, red: Rummet vidgas: kvinnor på väg ut i offentligheten 1880-1940. Stock-

holm: Atlantis. 

 

 

 


