
Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap 

Historia IVb, inriktning gymnasieskolan 
Självständigt arbete 15 HP 
VT 16 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den antika kvinnan i skuggan av mannen 
- En studie om kvinnors identitet och utrymme i svenska läroböcker i historia mellan 1905 

och 2012 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Handledare: Mats Fagerberg 

Examinator:  
Författare: Jonathan Andersson 



Jonathan Andersson Historia IVb 18/5-16 

 2 

1. Inledning ........................................................................................................................................... 3 

1.2 Syfte och frågeställning ............................................................................................................... 5 

1.3 Tidigare forskning ....................................................................................................................... 6 
1.3.1 Forskning om läroböcker i historia och svenska ..................................................................................6 
1.3.2 Läroboksforskning ur ett jämställdhets- och genusperspektiv .........................................................8 

1.4 Bakgrund .................................................................................................................................... 11 
1.4.1 Genus ............................................................................................................................................................... 11 
1.4.2 Framväxt av genusforskning .................................................................................................................... 12 
1.4.3 Antiken i utbildningen ............................................................................................................................... 13 

1.5 Metod, material, avgränsningar och källkritik .................................................................. 15 
1.5.1 Kvalitativ metod .......................................................................................................................................... 15 
1.5.2 Kvantitativ metod ........................................................................................................................................ 15 
1.5.3 Fördelar med kvalitativ och kvantitativ metod .................................................................................. 16 
1.5.4 Nackdelar med kvalitativ och kvantitativ metod ............................................................................... 16 
1.5.5 Analysmodell ................................................................................................................................................ 17 
1.5.6 De tre dimensionerna.................................................................................................................................. 17 
1.5.7 Material ........................................................................................................................................................... 17 
1.5.8 Avgränsningar och källkritik ................................................................................................................... 19 

1.6 Teoretisk utgångspunkt ........................................................................................................... 20 
1.6.1 Teorier ............................................................................................................................................................. 20 

2. Undersökning ............................................................................................................................... 23 
2.1 Kvinnornas presentation i läroböckerna ....................................................................................... 23 
2.2 Vilka är kvinnorna? ............................................................................................................................ 23 
2.3 Kvinnliga identiteter i historieböckerna ........................................................................................ 24 

2.3.1 Världshistoria – första delen, 1905 ........................................................................................................ 24 
2.3.2 Forntidens och medeltidens allmänna historia, 1920 ....................................................................... 25 
2.3.3 Allmän historia – för gymnasiet, 1962 ................................................................................................. 26 
2.3.4 Forntid till nutid 1, 1982 ........................................................................................................................... 27 
2.3.5 Historia – kurs A, 1995 .............................................................................................................................. 28 
2.3.6 Alla tiders historia 1b, 2012 ..................................................................................................................... 28 

2.4 Kvantitativ studie ................................................................................................................................ 30 
Antal benämningar av män och kvinnor i läroböckerna ........................................................... 30 
Procentuell andel benämningar av män och kvinnor................................................................. 31 

2.4.1 Antal aktörer i läroböckerna..................................................................................................................... 32 
Antal aktörer av män och kvinnor ..................................................................................................... 32 
Procentuell andel av manliga och kvinnliga aktörer .................................................................. 33 

2.4.2 Komparativt perspektiv ............................................................................................................................. 34 

3. Diskussion ..................................................................................................................................... 35 

4. Slutsatser ....................................................................................................................................... 38 
4.1 Utblick .................................................................................................................................................... 38 

5. Sammanfattning .......................................................................................................................... 40 

Käll- och litteraturförteckning ..................................................................................................... 41 
Källmaterial ................................................................................................................................................. 41 
Litteratur ...................................................................................................................................................... 41 
Litteratur på nätet ..................................................................................................................................... 42 



Jonathan Andersson Historia IVb 18/5-16 

 3 

1. Inledning 
 

Endast fyra böcker granskades, och de riktade sig bara till årskurs sju till nio i grundskolan. 

Likväl är resultatet uppseendeväckande. Böckerna kommer från fyra av Sveriges största förlag 

för läromedel och utger sig samtliga för att vara anpassade efter den nya läroplan som började 

gälla 2011, en läroplan som ställer högre krav på jämställdhet i undervisningen än förut.0F

1 

 

Citatet är ett utdrag från ett magasin där historikern Dick Harrisson i augusti 2015 

spekulerade och diskuterade resultatet angående Dagens Nyheters granskning av hur mycket 

plats nämnda kvinnor och män får i svenska historieläroböcker. Granskningen av de fyra 

läroböckerna skedde tre månader tidigare innan Harrisson diskuterade resultatet. En av de 

granskade läroböckerna kom från förlaget Natur och Kultur och hade av det totala 324 

namngivna personerna, 32 namngivna kvinnor.1F

2  Lgy 11 beskriver att skolan och läraren 

tillsammans ska sträva efter en jämställd undervisning mellan kvinnor och män, 

innehållsmässigt och genom de normer och värden som finns.2F

3 Granskningen av Dagens 

Nyheter visar på att deras resultat motstrider läroplanens strävan efter jämställdhet mellan 

kvinnor och män. De generella frågorna angående kvinnor, alltså dess presentation och 

utrymme, i svenska läroböcker anser Harrison kan vara svårt att förbättra eftersom ”Det 

kräver att läromedelsförfattare börjar läsa in sig på den senaste forskningen, plöjer igenom 

avhandlingar och vetenskapliga tidskrifter och ifrågasätter det traditionella faktaurvalet”.3F

4  

Generellt sett visar forskning på att kvinnor i läroböcker får liten plats och historiskt 

finns det skillnader gällande fokus på kvinnor eller män. När forskning kring kvinnan tidigare 

inte var stor hamnade mannen i rampljuset medan kvinnan hade sin plats i skuggan till 

mannen. Det intressanta med forskning kring kvinnor blir därför att se hur en möjlig 

utveckling har skett och det område som studien kommer att intressera sig för är epoken 

antiken i svenska historieläroböcker. Kvinnor i det antika Grekland och Rom har en plats i 

historien och det finns även kvinnliga gudinnor som är av ett intressant slag. Därför blir mitt 

intresseområde i studien att undersöka hur den kvinnliga och manliga aktören fått plats i 

läroböcker från tidigt 1900-tal fram till vår samtid. Studien kommer även att intressera sig för 

vilken presentation kvinnan får i läroböckerna i form av identitet vilket leder till den 

                                                      
1 Harrison, Dick (2015), Ett historiskt misstag. Essä, publicerat - http://magasinetneo.se/artiklar/ett-historiskt-
misstag/. Hämtad 2016-05-06 
2 Delin, Mikael (2015), Kvinnorna saknas i skolans historieböcker. Dagens Nyheter publicerat - 
http://www.dn.se/nyheter/sverige/kvinnorna-saknas-i-skolans-historiebocker/. Hämtad 2016-05-06 
3 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. s.10-11 
4 Harrison (2015) 

http://magasinetneo.se/artiklar/ett-historiskt-misstag/
http://magasinetneo.se/artiklar/ett-historiskt-misstag/
http://www.dn.se/nyheter/sverige/kvinnorna-saknas-i-skolans-historiebocker/
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kompletterande och liknande frågan angående vilka olika kvinnor som blir presenterade i 

läroböckerna. 
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1.2 Syfte och frågeställning 
 
Syftet är att undersöka hur kvinnor under antiken presenteras i svenska läroböcker i historia 

från tidigt 1900-tal fram till idag med avseende på antalet kvinnor och vilka identiteter de ges. 

 

o 1. Vilka är kvinnorna som förekommer i läroböckerna? 

o 2. Hur presenteras kvinnorna i form av identitet i läroböckerna? 

o 3. Hur många kvinnor under antiken förekommer i läroböckerna? 
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1.3 Tidigare forskning 
Under kapitlet tidigare forskning kommer en presentation av olika forskning som berör den 

studie som jag kommer att genomföra. Den forskning som berört läroböcker i gymnasiet från 

tidigt 1900-tal fram till 2000-talets forskning kommer att beskrivas i stora drag för att ge en 

beskrivning och brygga till den forskning som kommer ske i denna studie. 

1.3.1 Forskning om läroböcker i historia och svenska 
 
Historikern Göran Andolf undersöker i sin avhandling, Historien på gymnasiet, hur 

läroboksundervisningen i historia sett ut från 1820-1965. Andolf undersöker hur debatterna 

har gått kring läroböcker och vad som bestämts angående innehåll och verkan.4F

5 

 I Andolfs resultat finns ett flertal olika viktiga resonemang. Dispositionen av innehållet 

visar att från början av 1900-talet började läroböcker få en mer kulturell beskrivning av 

exempelvis Grekland och Rom istället för att bara förklara krigen.5F

6 Eftersom det är en mer 

kulturell inriktning av innehållet skulle det kunna spegla ett stoff av genus. Andolf förklarar 

att läroböckerna generellt sett från 1900-talet till 1965 har ett stoff som mer eller mindre 

speglar ett socialt och kulturellt innehåll.6F

7 Eftersom Andolf har ett väldigt stort perspektiv och 

ett tidsspann på över hundra år blir avhandlingens område ett klart hjälpmedel för att se på hur 

den kulturella utvecklingen har skett. Den mest väsentliga biten i förhållande till denna studie 

är när Andolf analyserar gymnasieläroböcker i allmän historia eftersom jag ska studera 

mestadels läroböcker från gymnasiet. Studien kommer som tidigare förklarat att fokusera på 

kvinnor i läroböcker samt hur materialet förklarar kvinnan. Andolfs avhandling blir därför 

relevant eftersom den redogör för dispositionen i läroböcker samt mäter materialets innehåll i 

form av vad som har valts ut och beskrivits kring de olika epokerna. Luckan som jag kan fylla 

blir därför hur den kulturella eller den egentliga genusutvecklingen har sett ut efter 1965 som 

Andolfs avhandling sträcker sig till.   

På ett liknande sätt som Andolfs studie har historikern Lena Almqvist Nielsen studerat och 

skrivit avhandlingen Förhistorien som kulturellt minne, vilken handlar om svenska läroböcker 

                                                      
5 Andolf, Göran (1972), Historien på gymnasiet: undervisning och läroböcker 1820-1965, s.1-3 
6 Andolf (1972) s.168-170 
7 Andolf (1972) s.201-202 
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i historia.7F

8 Beskrivningen av kvinnor och män i svenska läroböcker i historia, har under 1900-

talet fram till en början av 2000-talet utvecklats och fått mer plats.8F

9 Tidigare var det männen 

som fick stor plats och Nielsens avhandling syftar delvis till att titta på just genus och 

jämställdheten av utrymme mellan kvinnor och män i läroböcker. Avhandlingen bygger på 

läroböcker i historia utifrån ett nordiskt perspektiv och dess överensstämmelse med 

vetenskapen om den förhistoriska tiden. Eftersom kultur och dess historia har en bakgrund 

och utveckling i samhället, är avhandlingen inriktad på det spåret vilket ger denna studie 

förutsättningar att se vilka luckor inom avhandlingen som jag kan fylla igen angående kvinnor 

och dess historia i läroböcker.9F

10 

 Nielsen har precis som Andolf fått fram ett resultat som visar på att läroböcker har gått 

från ett mer politiskt inriktat håll till ett mer sociokulturellt innehåll. Nielsen poängterar olika 

delar angående kvinnor i läroböcker och menar på att läroböcker från tidigt 1900-tal 

osynliggör kvinnorna och förklarar dem endast kortfattat och ensidigt. Resultatet visar även 

på att kvinnorna långsamt fått större plats i form av arbets- och individmässig beskrivning. 

Den traditionella kvinnan som hjälper till i hemmet och endast är hustrun till mannen menar 

Nielsen är den mest förekommande beskrivningen av kvinnan. Avhandlingen kommer 

slutligen fram till att det är under den senaste tiden i läroböcker som kvinnorna fått mer plats 

samt att den mer jämställda beskrivningen av kvinnor och män blivit bättre.10F

11 Det finns en 

större skillnad mellan mitt och Nielsens syfte. Nielsen fokuserar på skildringen av fornhistoria 

i förhållande till utvecklingen av arkeologisk forskning i 34 stycken läroböcker, medan mitt 

syfte är att fokuserar på genus i sex läroböcker. Nielsen fyller delvis området angående 

kvinnor och dess plats i forntiden och denna studie kommer delvis fylla luckan angående 

kvinnor och män i läroböcker över antiken. 

 I relation till den studie som denna uppsats kommer behandla finns det tidigare 

forskning som delvis påverkat framställningen av min andra frågeställning. Filosofen 

Christoffer Dahl har i sin avhandling, Litteraturstudiets legitimeringar undersökt fem olika 

läroböcker i svenska och en stor del av undersökningen fokuserar på hur de fem olika 

                                                      
8 Almqvist Nielsen, Lena (2014), Förhistorien som kulturellt minne: historiekulturell förändring i svenska 

läroböcker 1903-2010, http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-94281. Hämtad 2016-03-05 

9 Almqvist Nielsen (2014), s.119 

10 Almqvist Nielsen (2014), s.2 

11 Almqvist Nielsen (2014), s.119-122 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-94281


Jonathan Andersson Historia IVb 18/5-16 

 8 

läroböckerna legitimerar manliga och kvinnliga författare.11F

12 Dahl kommer i sin studie fram 

till en oviss bild mellan de fem läroböckerna. Två av böckerna skildrar en delad bild av hur 

kvinnan är. Den ena beskriver en underordnad medeltidskvinna, medan den andra läroboken 

skildras kvinnan som en självständig individ.12F

13 Dahl konstaterar i sin avhandling att det inte 

blivit någon större likvärdig litteraturförmedling i böckerna.13F

14 Det mer väsentliga i studien i 

relation till denna studie är när Dahl skildrar hur en författare, vid namn Moa Martinsson, 

beskriver unga arbetarkvinnor vid en början av 1900-talet. Dahl beskriver att författaren 

nästintill skildrar de unga kvinnorna känsla av empati vilket resulterar i en beskrivning om det 

dubbla förtryck som kvinnorna hade under den tiden.14F

15 Det är delvis utifrån den förklaringen 

som min andra frågeställning kunnat specificeras. 

1.3.2 Läroboksforskning ur ett jämställdhets- och genusperspektiv 
Forskning som inriktar sig med ett större fokus på just jämställdhet och genus blir i mitt fall 

mer central forskning. DEJA - Delegationen för jämställdhet i skolan gav historikern Ann-

Sofie Ohlander i uppdrag 2010 att undersöka läroböcker i historia och fokusera på just 

jämställdhet mellan kvinnor och män. Rapporten Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i 

historia som Ohlander genomförde visar på olika tabeller där kvinnliga och manliga namn är 

räknade över hela de utvalda läroböckerna. Rapporten pekar flertal gånger tydligt på att män 

får större plats i antalet namnbeskrivningar i den första läroboken för gymnasiet, Människan 

genom tiderna. Ohlander undersöker ett brett perspektiv på jämställdheten då hon tittar på 

jämställdheten i inledningarna till epokerna, tidslinjer, bildertexter, konstnärer och författare, 

marginalnotiser samt hur många kvinnor och män som nämns i registret.15F

16 Ohlander kommer 

i stora drag fram till att det är en stor skillnad i jämställdheten då män får extremt stor plats i 

den nyss nämnda läroboken. I Ohlanders rapport framkommer det även att i tre stycken av 

hennes undersökta böcker förekommer det ett språk som skulle kunna ge kvinnan identiteten 

som ett objekt då texten kan uppfattas som kvinnoförnedrande.16F

17 Den undersökning som jag 

kommer genomföra kommer att lägga fokus på läroböcker från tidigt 1900-tal fram till idag 

                                                      
12 Dahl, Christoffer (2015), Litteraturstudiets legitimeringar: analys av skrift och bild i fem läromedel i 
litteratur för gymnasieskola, http://hdl.handle.net/2077/40507 Hämtad 2016-03-05 
13 Dahl (2015), s. 218-222 
14 Dahl (2015), s. 266 
15 Dahl (2015) s.182 
16 Ohlander, Ann-Sofie (2010), Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i samhällskunskap: en granskning på 

uppdrag av Delegationen för jämställdhet i skolan, http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-

utredningar/2010/05/sou-201033/ Hämtad 2016-03-04. s.15-23 
17 Ohlander (2010), s. 54-73 

http://hdl.handle.net/2077/40507
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2010/05/sou-201033/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2010/05/sou-201033/
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vilket presenterar ett bredare perspektiv på den jämställdhet som varit och finns nu i 

läroböckerna jämfört med Ohlanders rapport. Ohlanders rapport har även en utgångspunkt 

som vilar på hur många gånger kvinnliga aktörer blir presenterade över hela läroboken. En 

lucka inom området antiken som jag kan fylla igen, komma att bli att räkna kvinnor och män i 

allmänhet – hur många gånger blir ordet med en innebörd av kvinnor och män benämnda 

under avsnittet antiken.  

 I den andra gymnasieläroboken, Alla tiders historia, som Ohlander studerar skildras 

kvinnorna på ett liknande sätt som i den tidigare nämnda läroboken. Kvinnorna får liten plats 

då Ohlander räknat och tittat i register på hur många gånger av kvinnorna som nämns.17F

18 

 Den studie som jag kommer att utföra har som tidigare beskrivit ett genusperspektiv 

som huvudfokus. Det finns flertal självständiga arbeten inom just mitt område och ett av dem 

har Olle Nolgård från Uppsala Universitet skrivit och han använder sig av ett brett perspektiv 

på kvinnor och jämställdheten i läroböcker. Nolgårds syfte med sitt examensarbete är att i 

stora drag se på hur jämställdheten framhävs i läroböcker mellan 2011 och 2012 med hjälp av 

att titta på hur kvinnorepresentation ser ut och hur historien förklaras kring den 

representationen. Nolgård har under sitt resultat kommit fram till olika resultat angående 

genus och jämställdheten. Kvinnor får till stor del liten plats i form av representation av 

aktörer där även ett tydligt spår av en ojämlik fördelning genomsyrar alla böckernas sidor.18F

19 I 

ett vidare perspektiv där Nolgård undersöker hur kvinnorna förklaras i alla de olika 

västerländska epokerna, tilldelas kvinnan lite olika identiteter. Samtidigt anses kvinnorna till 

större delen vara underordnade männen och inte får större del av någon positiv ingång. 

Nolgårds undersökning ger mig flera olika ingångspunkter och hjälpmedel eftersom han 

använder sig både av en kvalitativ litteraturanalys samtidigt som han har använt sig av en 

kvantitativ metod i form av att räkna aktörer. Nolgård ställer i sin kvantitativa undersökning 

upp de räknade aktörerna från läroböckerna i tabeller. Jag kommer på ett liknande sätt som 

Nolgård räkna antalet aktörer för att sedan ställa upp resultatet i tabeller. Den lucka som jag 

kan fylla igen och ge ett större perspektiv på är att min studie kommer att titta på läroböcker 

från början av 1900-talet. På så vis kan jag följa och se kvinnoforskningens utveckling under 

ett större perspektiv än vad Nolgårds undersökning hade. 

All forskning som jag undersökt och presenterat ovan har mer eller mindre ett liknande 

syfte, att titta i läroböcker. En av tidigare forskningen har en ingångspunkt i läroböcker i 

                                                      
18 Ohlander (2010), s. 60-63 
19 Nolgård, Olle, Historielärobokens Janusansikte – En diskursteoretisk studie om kvinnor och män, genus och 
jämställdhet i historieläroböcker. 2014, s.21 
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svenska, medan de andra har en ingångspunkt i historia. Dahls studie som analyserat svenska 

läroböcker kommer i förhållande till min studie, bidra med det perspektivet som innebär hur 

kvinnor blir presenterade i de läroböcker som jag kommer att undersöka. Resterande ovan 

presenterade som lutar mot läroböcker i historia har sina poänger i att det är läroboksstudier 

med ett kulturellt perspektiv. Det kulturella perspektivet är brett och genus kan kopplas till 

perspektivet vilket på ett eller annat sätt kan relatera till min studie då jag tittar på kvinnor och 

män i läroböcker i historia. Den forskning som beskriver ett smalare perspektiv har sina 

poänger i dels att de fokuserar på kvinnor i historieläroböcker och den kvantitativa metoden 

angående antal aktörer och dels den jämställdhet som syns i läroböckerna angående män och 

kvinnor. 
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1.4 Bakgrund 
I detta kapitel ger jag en bakgrund till vad begreppet genus innebär och hur forskning om 

kvinnor övergått till begreppet genusforskning istället. 

1.4.1 Genus 
Begreppet genus är ett komplext område och kan därför vara problematiskt att förklara. 

Begreppet bygger på skillnader mellan män och kvinnor där maktdimensioner och strukturer 

spelar en stor roll. Genus är något som män och kvinnor får och blir, där bland annat 

föreställningar och krav på män respektive kvinnor synliggörs i alla möjliga sociala kontexter. 

Eftersom kön också är något som kvinnor och män föds med, vilket skulle kunna förklaras 

som det biologiska, blir skillnaden att genus innefattar inte den biologiska biten utan ger 

förklaring till den sociala relationen mellan könen. På så vis försvinner den biologiska 

förklaringen ur begreppet genus.19F

20  Karin Redelius menar att begreppet genus är positivt 

laddat då det vill lyfta fram och diskutera de föreställningar som finns mellan kön ur ett 

jämställdhetsperspektiv för att i nästa steg kunna problematisera och emotstrida uppkomsten 

av de skillnader som finns.20F

21 I nedanstående citat lyfter Yvonne Hirdmans upp en förklaring 

på vad begreppet genuskontraktet innebär: 

 
Genuskontrakten är således mycket konkreta föreställningar, uppspaltade på olika nivåer, om hur 

män/man, kvinnor/kvinna ska vara mot varandra: i arbetet — vilka redskap som hör till vem, i 

kärleken —vem som ska förföra vem, i språket — hur de ska prata, vilka ord de får använda, — i 

gestalten/ den yttre formen, vilka kläder som är de tillåtna, hur långt håret ska vara, etc etc, i all 

otrolig detaljrikedom.21F

22 

Citatet beskriver hur normer skapar föreställningar och krav på hur en ”riktig” kvinna och 

man ska vara och agera som blir en faktor för uppkomsten av maktskillnader ur ett 

könsperspektiv. Tina Mattsson förklarar att normer är de oskrivna regler som finns i 

samhället, där individer riskerar utanförskap om dessa bryts. Det är en fråga om hur 

stereotypa könsroller äger rum i sociala sammanhang och hur individers olika roller behöver 

                                                      
20 Wallach Scott, Joan (2004), Genus – en användbar kategori i historisk analys s.85 
21 Redelius, Karin (2009). Genus och skolframgång i ämnet idrott och hälsa. s.43-44 
22 Hirdman, Yvonne (2004), Genussystemet – reflektion kring kvinnors sociala underordning. s.121 
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följas för att få en samhällsinkludering.22F

23  Hirdman menar att genuskontraktet blir en, 

medveten eller omedveten, överenskommelse för hur saker och ting ska ske ur ett 

könsperspektiv, där ”kontraktet” ärvs från generation till nästa generation.23F

24  Relationen 

mellan kvinnor och män sker genom kontraktet och Joan Wallach Scott förklarar på ett 

liknande sätt hur feminister använder sig av ordet genus för att förklara den sociala 

organisationen och skillnaden som bygger på det kön man har.24F

25 Genom den kategori, som i 

fallet kan förklaras som genuskontraktet, kan tiden och dess utveckling av förklaring kring 

begreppet genus skapa olika tolkningar. Exempelvis feministers förklaring av begreppet 

genus, den sociala inrättning de båda könen, män och kvinnor, har och dess olika 

förbindelser.25F

26 

Hirdmans förklaring av tolkning av genus genom olika tider och samhälle, Wallach 

Scott indelning till kategori samt feministers tolkning leder oss in på framväxten av genus. 

1.4.2 Framväxt av genusforskning 
Genusforskning och jämförande mellan den maktdimension som funnits och finns i samhället 

kan sägas ha växt fram vid 1960-talet och blivit ett relativt stort fält inom forskning idag. 

Forskning kring genus kan sägas ha haft en utgångspunkt bland amerikanska feminister som 

hade en intention att ge förklaring till skillnaderna som kvinnan och mannen grundas på.26F

27  

För att kunna skapa en relation mellan kvinnan och mannen och för att inte forska separat om 

det sociala sambandet mellan dem, kom ordet genus att få en grund för forskning kring både 

män och kvinnor. Redan vid 1975 gav forskaren Natalie Davis ett förslag om varför 

utvecklingen av kvinnoforskning bör ske för att vidga kunskaperna om det förflutna. Istället 

för att enbart inrikta sig på de underordnade bönderna krävdes det en forskning som 

fokuserade på både kvinnor och mäns historia i form av bredare perspektiv och framför allt på 

kvinnor.27F

28 Kvinnoforskningen hade fokus på just kvinnorna som blev ett slags komplement 

till männen i historien. För att inte bara ”tillägga” kvinnan i historien behövdes det forskning 

som skulle beskriva både kvinnor och män samtidigt och ordet genusforskning fick en större 

innebörd. Flera olika förklaringar till varför genushistoria skulle komma att utvidgas skulle 

                                                      
23 Tina, Mattson (2005), I viljan att göra det normala. En kritisk studie av genusperspektivet i 

missbrukarvården. Elektroniskt publicerad: http://www.soch.lu.se/tina-mattsson/publication/25017. Hämtad 

2016-05-27 s.11-12 
24 Hirdman (2004), s.116-118 
25 Wallach Scott (2004), s. 81 
26 Wallach Scott (2004), s. 81 
27 Wallach Scott (2004), s.82 
28 Wallach Scott (2004), s.82 

http://www.soch.lu.se/tina-mattsson/publication/25017
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kunna förklaras genom de olika traditionella föreställningar vi har om kvinnor och män i 

historien. 

Eftersom kvinnohistoria växt på senare tid och blivit ett stort område, har dess tidigare 

historia inte varit likadan som den är idag. Idag när genusforskning är stort och brett blir den 

historia som vi har i samhället bredare eftersom både kvinnor och män har en historia 

tillsammans och inte endast mannen själv. Nya perspektiv på hur kvinnor hade det förut har 

skapat förutsättningar för hur föreställningarna förändrats samtidigt som den politiska sektorn 

vidgats och framvisat nya perspektiv på historien.28F

29  

Ur ett svenskt perspektiv fick genus en introduktion senare än i Amerika. Begreppet 

fick en översättning från gender vid slutet av 1980-talet och fick den förklaring som tidigare 

beskrivits, en beteckning över det socialt konstruerade könet och dess olika normer som finns 

för kvinnor och män i samhället.29F

30 Utvecklingen av genus fortsatt och cirka tjugo år senare 

skulle begreppet få en egen vetenskaplig disciplin som kom att kallas, genusvetenskap. Den 

tidigare förklaringen på hur kvinnohistoria, där historien om kvinnor till stor del skulle hamna 

i fokus, kunde nu kvinnor och män forska inom ett och samma begrepp. Genushistoria skulle 

nu ge förklaring till relationen mellan kvinnor och män samt dess mönster som styr 

könsförhållandena.30F

31  

Den bild som framställs är att genus fått större plats i forskningen. Det sociala samspelet 

mellan kvinnan och mannen i förhållande till den bild som tidigare forskning och olika 

debatter målat upp, visar däremot en bild av hur genusforskning möjligtvis har stora brister. 

Genusforskning är idag ett stort område och forskningen i sig mynnar så småningom ut i 

läroböcker. Denna studie kommer förhålla sig till genus, läroböcker och avsnittet antiken och 

nedan följer en kortare historisk beskrivning om antiken i utbildningen. 

1.4.3 Antiken i utbildningen 
Antiken har historiskt sett fått en relativt stor plats i undervisningen. Avsnittet som behandlar 

Grekland och Rom hade i Sverige redan vid 1800-talet och tidigt 1900-tal stor plats i 

undervisningen. Intresset för antiken rent allmänt var vid 1700- och 1800-talet stort. 

Samhället ville bevara olika platser och ruiner från antiken i bra skick för att allmänheten 

skulle kunna uppleva och se dess skönhet.31F

32 Vidare bakgrund kring antikens historia är att 

intresset var fortsatt expanderande i världen vid övergången från 1800-talet till 1900-talet när 

                                                      
29 Wallach Scott (2004), s.82 
30 Rydström, Jens & Tjeder, David (2009), Kvinnor, män och alla andra. s.11 
31 Rydström & Tjeder (2009) s.11 
32 Hammar, Isak & Zander, Ulf (2015), Svärd, sandaler och skandaler – Antiken på film och i tv. s.23 
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flertal olika utgrävningar skedde och fynden från antiken ökade. I samband med större 

intresse för antiken kom även den epoken att utvecklas i skolan och i utbildningssyfte. Olika 

alternativ på undervisning gav eleverna möjlighet att uppleva antiken på nytt. Ett intresse för 

antiken fortsatt vara stort fram till efter det andra världskrigets slut 1945, vilket resulterade i 

att skolorna och undervisningen om antiken sjönk. Utbildningen om antiken försvann däremot 

inte helt, utan den fortsatt visas på film i undervisningen.32F

33 

Antikens skildring av kvinnan i litteratur i allmänhet och läroböcker visar en skillnad 

mot hur exempelvis spelfilm speglar kvinnan. Isak Hammar och Ulf Zander förklarar att en 

serie från slutet av 1990-talet skildrar kvinnan Xena som den feministiska och lesbiska 

ikonen. Det på grund av att producenterna framhäver Xena som både den klassiska och 

traditionella manliga krigaren, men även som den klassiska feminina fredliga egenskapen.33F

34 

Skapandet av Xena bidrar med en möjlig annorlunda bild som exempelvis den fredliga 

kvinnan istället för vad hon egentligen hade för egenskaper i exempelvis litteratur. Det 

tidigare förklarade begreppet genus samt dess forskning kan i samband med exempelvis 

spelfilm bidra till en mer korrekt bild av hur kvinnan såg ut och betedde sig. 

 

                                                      
33 Hammar & Zander (2015), s.23 
34 Hammar & Zander (2015), s.40-41 
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1.5 Metod, material, avgränsningar och källkritik 
Under avsnittet metod, material, avgränsningar och källkritik kommer en presentation av de 

två olika metoderna jag kommer använda mig av, mitt material, de avgränsningar som jag 

gjort samt källkritik. 

1.5.1 Kvalitativ metod 
Under den kvalitativa metoden som jag valt faller fråga nummer ett och två in. Den 

kvalitativa metoden har ett synsätt som speglar det motsatta angreppssättet deduktiv syn, den 

induktiva synen. Det induktiva angreppssättet går in på en mer generell frågeställning utsatt 

efter det förhållande teorin och praktiken har.34F

35 Eftersom min forskning undersöker kvinnor i 

läroböcker från tidigt 1900-tal fram till idag blir det intressant att titta på den sociala världen. 

Genom att tolka innehållet som skildrar kvinnorna under antiken kan jag med den 

hermeneutiska traditionen tolka innehållet och skapa en förståelse kring det. Inom 

hermeneutiken finns det en inriktning som kallas ”existentiellt inriktad hermeneutik”. 

Inriktningen har ett annorlunda fokus av texttolkning som delvis relaterar till den 

undersökning som jag gör. Existentiellt inriktad hermeneutik syftar till att förstå skribenten 

till texten som jag studerar och i mitt fall kommer jag att titta på läroböcker som en eller flera 

har skrivit.35F

36 Den utgångspunkt som jag har till den kvalitativa delen är att titta på hur kvinnor 

presenteras och då kan det vara nog viktigt att tolka skribentens skildring av kvinnan. 

1.5.2 Kvantitativ metod 
Denna studie grundar sig i en läroboksanalys där jag läser och analyserar innehållet i en 

lärobok. De tre olika frågeställningar som jag konstruerat är till en grund för att jag ska kunna 

analysera mitt material. För att besvara fråga nummer tre kommer jag att använda mig av en 

kvantitativ metod. Genom den kvantitativa metoden kan jag göra en insamling av numerisk 

data vilket innebär att jag kan sammanställa de räknade kvinnorna och männen i 

läroböckerna.36F

37 Den analys som jag kommer att använda mig av för att få fram ett resultat har 

varit relativt grundlig inom den kvantitativa metoden. Jag kommer endast att läsa innehållet 

och räkna antalet ord där jag avgränsar och tar bort utvalda benämningar med en innebörd av 

kvinnor och män, som presenteras under avgränsningar. Under min kvantitativa undersökning 

kommer jag även att räkna antalet nämnda kvinnliga och manliga aktörer. 

                                                      
35 Bryman (2008), Samhällsvetenskapliga metoder. s.340-341 
36 Westlund, Ingrid (2009), Hermeneutik. s.63-78 
37 Bryman (2008), s.150-152 
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1.5.3 Fördelar med kvalitativ och kvantitativ metod 
De olika fördelar som finns med kvalitativ metod i förhållande till min undersökning är att det 

finns flertal analyser som kan tillämpas för att skapa en förståelse för innehållet i materialet. 

En annan fördel med metoden är att i mitt fall kan det vara svårt att veta exakt vad materialet 

kommer att säga och därför kan det vara viktigt att skapa generella frågeställningar som sedan 

kan bli mer specificerade när tolkningen av den insamlade data har skett.37F

38 På så vis kommer 

den forskning som jag gör kunna vara mer specifik och inriktad på det precisa området som 

jag vill. 

Fördelen med den kvantitativa delen är att jag kan göra en insamling av numerisk 

data.38F

39  På så vis kan jag analysera innehållet och räkna antal olika män och kvinnor i 

läroböckerna. Det deduktiva sättet jag använder mig av för att kunna svara på fråga nummer 

ett hjälper mig med den teori jag har för att sedan skapa en hypotes som jag testar med det 

empiriska material jag har.39F

40 Fördelen med den kvantitativa studien för mig blir även att 

undersökningen skapas med en förhoppningsvis objektiv syn vilket innebär att den subjektiva 

synen på jämställdhet möjligtvis kan uteslutas. 

1.5.4 Nackdelar med kvalitativ och kvantitativ metod 
Det finns flertal nackdelar med den kvalitativa metoden och de mer specifika nackdelarna 

som kan påverka studien är att en kvalitativ datainsamling oftast är ostrukturerad eftersom det 

är jag som studerar innehållet som är redskapet vid undersökningen. Eftersom jag som 

undersöker materialet är det största redskap vid datainsamlingen, kan tolkningen av materialet 

bli färgat av mig själv och vad jag tycker och tänker.40F

41 

En till nackdel med valet av metod i förhållande till studien är att resultatet inte behöver 

stämma till hundra procent. Eftersom den kvantitativa metoden sker genom insamling av data 

i form av att räkna ord och aktörer behöver inte det resultat som myntar ut betyda att den 

världsbild som fanns under det årtal som läroboken skrevs speglar den sociala världen som 

den då var.41F

42 Människor tolkar hela tiden världen och genom den kvantitativa metod som jag 

använder i min undersökning kommer det inte ske någon direkt tolkning utan endast en 

objektiv syn på innehållet kommer ske genom räkning. 

                                                      
38 Bryman (2008), s. 345-347 
39 Bryman (2008), s.150-152 
40 Bryman (2008), s.150-152 
41 Bryman (2008), s. 368-369 
42 Bryman (2008), s.150-152 
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1.5.5 Analysmodell 
Den analys som jag kommer använda mig av när jag undersöker fråga nummer ett och två är 

en kvalitativ textanalys. Analysen kan tillämpas på material som exempelvis hör till skol- och 

utbildningstexter vilket i mitt fall är läroböcker.42F

43 För att få en få en djupare tolkning och 

förståelse för läroböckerna är textanalysen ett bra redskap. Förståelsen kommer inte enbart 

genom att läsa en text ytligt utan i mitt fall analyserar jag kvinnans karaktär och identitet 

utifrån vad skribenten har skrivit. Nedan följer en presentation av tre olika riktlinjer inom 

kvalitativ textanalys för att ge en förståelse för vilken vinkel på analys undersökningen kan få. 

1.5.6 De tre dimensionerna 
Inom kvalitativ textanalys finns det så kallade ”dimensioner” som skiljer sig åt. 

Dimensionerna används på olika sätt för att tolka ett innehåll. Den första dimensionen 

används för att skapa en förståelse och kunskap om personen i fråga som skrivit texten. Den 

andra dimensionen handlar om att titta på det litterära innehållet i materialet och därför passar 

den dimensionen in på mitt material. Frågan om vilka olika begrepp och beteckningar av 

kvinnan i läroböckerna blir av högsta fokus inom den andra dimensionen av kvalitativ 

textanalys. Genom den analys av skol- och utbildningstext som jag kommer att göra kan jag 

utnyttja den andra dimensionen för att skapa en förståelse för vilken presentation som kvinnan 

får i läroböckerna. I förhållande till kvinnorna i läroböckerna kan analysen tillämpas för att ge 

ny kunskap om texten och den förändring som möjligtvis sker över tid eftersom dimensionen 

har ett stort fokus på språket och texten.43F

44 Dimensionen kan även användas för att titta på vad 

som inte nämns eller förekommer och det kan bidra till undersökningens kvantitativa del som 

behandlar antalet kvinnliga representationer i läroböckerna. Dimension tre används för att 

exempelvis analysera hur ett samhälle är uppbyggt och de olika institutionerna är 

strukturerade i förhållande till samhället i sig.44F

45 

1.5.7 Material 
Det källmaterial som jag utgår från i min undersökning är sex stycken olika läroböcker inom 

ämnet historia. Det finns många olika läroböcker redan från början av 1900-talet och fram till 

idag och därför valde jag göra ett urval av källmaterial som fanns i min närhet och jag kunde 

få tag i. Valet av material har därför varit de läroböcker som fanns tillgängliga på Örebro 

universitetsbibliotek med ett mindre urval. Det mindre urval som jag gjort av läroböcker är att 

jag valde att endast ta två läroböcker från tidigt 1900-tal för att sedan använda mig av fyra 

                                                      
43 Widén, Pär (2009), Kvalitativ textanalys. s. 141 
44 Widén (2009), s. 139 
45 Widén (2009), s. 139 
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andra läroböcker med start från 1960 fram till 2012 med ett årtionde mellan. Läroböckerna 

från tidigt 1900-tal förhåller sig till den dåvarande folkskola som fanns vilket motsvarar 

dagens grundskola och de senare läroböckerna är skrivna för gymnasieskolan. Materialet är 

därför skrivna för a åldrar, men efter gymnasieskolan inte fanns under tidigt 1900-tal och jag 

vill sträcka min undersökning längre bak i tiden, kommer jag ändå genomföra en jämförelse 

mellan folkskolans två läroböcker och gymnasieskolans läroböcker. 

Varför jag har ett urval med fyra läroböcker från 1960-talet och framåt är även på grund 

av att kvinnoforskning började bli större och tog mer eller mindre fart under sent 1960-tal. 

Forskning från 1960-talet och framåt blir därför mer relevant för mig och det blir därför 

intressant att undersöka ifall läroböcker möjligtvis har ett annat presenterat innehåll angående 

kvinnor än de två läroböckerna från tidigt 1900-tal. 

Nedan kommer en presentation av de läroböcker som jag valt att studera. 

 

 Världshistoria av Rolfsen Nordahl, tryckt och publicerad 1905 av P.A. Norstedt & 

Söners förlag.45F

46 

 Forntidens och medeltidens allmänna historia av Erik Falk, tryckt och publicerad 

1920 av Albert Bonniers förlag.46F

47 

 Allmän historia – för gymnasiet av Ernst Söderlund & Ivar Seth, tryckt och publicerad 

1962 av Svenska bokförlaget Bonniers.47F

48 

 Forntid till nutid 1 av Sven Samuelson & Lars Hildingson, tryckt och publicerad 1982 

av Bokförlaget natur och kultur.48F

49 

 Historia – Kurs A av Sten Elm & Birgitta Thulin, tryckt och publicerad 1995 av 

Internskol AB.49F

50 

 Alla tiders historia 1b av Hans Almgren, Börje Bergström & Arne Löwgren, tryckt 

och publicerad 2012 av Gleerups Utbildning AB.50F

51 

                                                      
46 Nordahl, Rolfsen (1905), Världshistoria – första delen. 
47 Falk, Erik (1920), Forntidens och medeltidens allmänna historia. 
48 Söderlund, Ernst (1962), Allmän historia – för gymnasiet. 
49 Samuelson, Sven & Hildingson, Lars (1982), Forntid till nutid 1. 
50 Elm, Sten & Thulin, Birgitta (1995), Historia – kurs A 
51 Almgren, Hans, Bergström, Börje & Löwgren, Arne (2012), Alla tiders historia 1b. 
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1.5.8 Avgränsningar och källkritik 
De avgränsningar som jag gör i den kvantitativa delen är att jag valt bort utvalda ord med den 

manlig och kvinnlig innebörden: kung, drottning, kejsare och kejsarinna. Dels för att jag anser 

att orden skulle ge en subjektiv syn av kvinnor, men även för att tidsutrymmet inte räcker till 

för att hinna analysera läroböckerna. En annan mer allmän avgränsning är valet av antal 

läroböcker. Undersökningen skulle till en början grunda sig i sju stycken läroböcker, men för 

att analysen av materialet inte skulle bli rörig och mindre noggrann med tanke på 

tidsutrymmet, bestämde jag mig för sex läroböcker. 

Louise Berglund förklarar i boken Historikerns hantverk att källkritik är en viktig del 

inom forskning och begreppet närhet är en del inom källkritiken.51F

52 Innebörden av begreppet 

närhet förklarar hur nära inpå samtiden källan är skriven och i mitt fall innebär det dryga 100 

år mellan den första källan och vår samtid. De två läroböckerna från 1905 och 1920 är som 

tidigare beskrivit, utarbetade för folkskolan vilket motsvarar dagens grundskola. De fyra 

senare läroböckerna som är skrivna från 1960-talet fram till 2012 är skrivna för 

gymnasieskolan. Jag får därför vara noga och källkritisk när jag gör min undersökning 

eftersom läroböckerna är skrivna för olika åldrar: grundskolan och gymnasiet.  

                                                      
52 Berglund, Louise (2015), historikerns hantverk. s. 149 
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1.6 Teoretisk utgångspunkt 
Under denna studie kommer jag att använda mig av en teoretisk utgångspunkt i form av att 

studera mestadels kvinnor, men även män i historieläroböcker. För att kunna studera kvinnor 

och män i läroböckerna använder jag mig av olika teoridelar inom begreppet genus. De olika 

teoridelar som kommer presenteras nedan är en samling av olika begrepp med delvis olika 

perspektiv. Begreppen förklarar delar som kan användas för att tolka olika material. De fyra 

olika delarna är, hegemonisk maskulinitet, normkritik, socialt konstruerad och diskurs. Under 

min analys av materialet kommer jag att använda två av begreppen vilka är, hegemonisk 

maskulinitet och normkritik eftersom jag anser att dem passar in på det material som jag 

använder mig av. 

1.6.1 Teorier 
Den vanliga teoretiska utgångspunkten till genusforskning är att forskaren utgår från den 

maktrelaterade historien. Forskningen syftar redan från start att samhället genom historien 

inte varit jämställt och att forskningen även haft utgångspunkten i att endast studera hur 

kvinnorna har presenterat sig i historien.52F

53 

Med hjälp av olika teoretiska utgångspunkter med fokus på begreppet genus, kan jag i 

min undersökning tolka den karaktäriseringen och identitet som kvinnan får av skribenten i 

historieläroböckerna. Den hegemoniska maskulinitet som utgår från att skribenten förklarar 

kvinnan, men när kvinnan i relation till mannen ska beskrivas övergår kvinnohistorien till ett 

manligt perspektiv. Raewyn Connell förklarar begreppet som ”[…] ett sätt att komma åt hur 

manlighetsnormen upplevs som självklar och naturlig att den knappast går att ifrågasätta”.53F

54 I 

mitt fall där läroböcker analyseras skulle hegemonisk maskulinitet förklara innehållet som det 

klassiskt manliga vilket skulle innebära att mannen får större plats i samhället och skapar en 

skugga över beskrivningen av kvinnan. Hegemonisk maskulinitet får alltså en utgångspunkt i 

forskningen för att kunna förklara den självklara manliga normen i samhället som skapar en 

skugga över kvinnan och dess beskrivning.  

Ett annat begrepp som är gemensamt med den teoretiska utgångspunkten, hegemonisk 

maskulinitet, är normkritisk historieskrivning som kan användas i genusforskning. Begreppet 

förklarar hur skildringen av kvinnan och mannen ser ut i förhållande till de olika kategorier 

                                                      
53 Rydström & Tjeder (2009) s. 12 
54 Rydström & Tjeder (2009) s. 13 
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och skikt som kvinnan och mannen kan delas in i.54F

55 Exempelvis genuskontraktet där den 

kvinnliga och manliga normen för hur man ska vara och bete sig i förhållande till vilket 

socialt kön som individen tilldelats i födseln. Presentationen av kvinnan och dess plats i 

samhället får därför stor betydelse inom begreppet normkritik för hur tolkningen kommer att 

ske av kvinnan i läroböckerna. Inom den tolkning som kommer att ske av materialet skulle 

begreppet normkritik betyda en närmare undersökning kring kvinnans presentation, plats och 

förhållande till den manliga normen, alltså hur kvinnan och mannen ska vara och bete sig i 

samhället. Genom att kritiskt undersöka den betydande rollen och norm som läroböckernas 

innehåll presenterar skulle subjektet kvinnan kunna bli tilldelad olika kategorier i relation till 

hur hon beter sig och är som människa. 

I vidare perspektiv och tolkning av kvinnor i läroböcker finns ett teoretiskt perspektiv 

som kan behandla kvinnan i historien på ett essentiellt plan. Perspektivet som hjälper att tolka 

och förstå kvinnan kallas socialt konstruerad. Vad som oftast är vanligt i vårt samhälle kan 

genom begreppet förklaras som den klassiska manliga och kvinnliga normen. Det socialt 

konstruerade samhället som vi människor konstruerat utifrån könsroller och genus ger 

förklaring till den norm som vi lever efter.55F

56 I mitt fall kan begreppet förstås som den socialt 

konstruerade världen där kategorisering och tolkning av kvinnan sker genom den norm för 

hur kvinnan ”ska vara”. Begreppet ger alltså förklaringen till att ingenting sker naturligt, utan 

vi människor och samhället skapar oss vilket skulle innebära att tolkningen av kvinnan skulle 

kunna ske i form av att ta ställning till hur samhället såg ut respektive årtionde för 

läroböckerna. 

Den sistnämnda teoretiska utgångspunkten som kan användas för att tolka och förstå 

kvinnorna i läroböckerna är diskurs. Begreppets vanliga förklaring är kommunikation eller 

olika samtal som sker, men Michel Foucault bidrog och konstruerade en annan syn på 

begreppet. Diskurs, enligt Foucault, innebar att i det långa loppet skapade det en kunskap som 

kunde användas för att likt det normkritiska, kategorisera människor och i genusforskningen 

kvinnorna.56F

57 Den identitet eller karaktärisering som kvinnorna får i läroböckerna har inom 

någon form skapats av teorin diskurs eftersom det har beskrivits om en viss sak eller 

människa. Tolkningen som sker av mitt material kommer på så vis genom begreppet diskurs 

förklaras som den förändring som sker över tid. Enligt den vanliga beskrivningen av diskurs 

kommer kvinnorna tolkas och förstås på den plan där en utveckling skett genom samtal och 

                                                      
55 Rydström & Tjeder (2009) s. 13 
56 Rydström & Tjeder (2009) s. 14 
57 Rydström & Tjeder (2009) s. 14 
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forskning. Enligt Foucaults teori kommer kvinnan tolkas som det kön som är tilldelad en viss 

kategori med ett antal olika förklaringar i läroböckerna.57F

58 

                                                      
58 Rydström & Tjeder (2009) s. 14 
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2. Undersökning 
Resultatet från undersökningen kommer att presenteras i två delar, först en kvalitativ del följt 

av en kvantitativ del. Den kvalitativa delen kommer att svara på de två första 

frågeställningarna och den kvantitativa tredje frågan. 

1. Vilka är kvinnorna som förekommer i läroböckerna? 

2.  Hur presenteras kvinnorna i form av identitet i läroböckerna? 

Den kvantitativa delen svar på den sista frågeställningen. 

3. Hur många kvinnor under antiken förekommer i läroböckerna? 

2.1 Kvinnornas presentation i läroböckerna 
Under det kvalitativa avsnittet kommer resultatet att presenteras genom underrubriker som är i 

förhållande till de frågeställningar som är tillhörande studien med en start av vilka är 

kvinnorna som presenteras i läroböckerna. Därefter presenteras resultatet vidare genom 

fortsatt ordning på frågeställningarna, nummer två följt av nummer tre. Läroböckerna som 

studeras kommer att falla in i en kronologisk ordning med start från den tidigaste läroboken, 

1905.  

2.2 Vilka är kvinnorna? 
Skribenterna skiljer sig åt i läroböcker inom ramen för den presentation kvinnan får. Den 

klassiska kvinnan från Aten har ingen rösträtt och ska endast ta hand om männen. Kvinnan 

från Sparta som är stark och ska still större delen ta hand om sina söner och lära upp dem till 

kämpar och den romerska kvinnan som var mindre underordnad mannen än kvinnan från 

Aten. Skribenterna i läroböckerna från 1905, 1920 och 1962 skildrar den historiska kvinnan 

allmänt och mer öppet i form av att bara nämnda och beskriva kort att kvinnan fanns under 

antiken, ungefär som ett slags ”komplement” för att beskriva mannen. Skribenterna väljer på 

så vis att benämna manliga aktörer i större delen av läroboken. Resterande läroböcker från 

1982, 1995 och 2012 har ett innehåll som ger en förklaring till hur kvinnan i Aten, Sparta och 

Rom såg ut. Läroboken från 1982 har exempelvis enskilda rubriker som beskriver hur 

kvinnan såg ut under antiken i de olika städerna. Vilka kvinnorna är skiljer sig och för det 

mesta är kvinnorna presenterade som svaga och underordnade männen. De kvinnliga 

aktörerna får olika presentationer i läroböckerna och Atena är den kvinnliga gudinnan som 

blir presenterad i samtliga läroböcker. Andra kvinnliga aktörerna som Kleopatra, Hera, 

Afrodite m.m. är kvinnor som inte blir presenterade i samtliga läroböcker utan får plats i ett 

maxantal på tre böcker. 
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2.3 Kvinnliga identiteter i historieböckerna 
Läroböckerna har olika antal mängd sidor och text vilket innebär att resultatet får olika långa 

texter inom det här avsnittet i undersökningen.  

2.3.1 Världshistoria – första delen, 1905 
Kvinnan i läroboken från 1905 har en relativt svag förklaring i form av mängd och 

beskrivning. Rolfsen Nordahl som är författare till läroboken har valt ett öppet sätt att 

beskriva kvinnan och går inte till någon stor del djupgående in på kvinnan i varesig grekernas 

och romarnas historia. Ganska tidigt i läroboken skildrar Nordahl Iliaden och Odyssén. 

Odyssevs hade en lång färd hem där han stötte på många olika äventyr. Under ett tillfälle 

tillkommer det en beskrivning av kvinnan. ”Han kom förbi ön, där fagra kvinnor bodde, 

hvilka sjöng så skönt, att alla, som hörde det, måste styra sina fartyg dit”.58F

59 Citatet är ett 

utdrag från läroboken och ger läsaren en uppfattning om de kvinnor som Odyssevs träffade på 

vägen hem. Den presentation eller så kallad identitet som kvinnan tillhandahåller av Nordahl 

är den kvinna som kan uppfattas som ett objekt för mannen. Den fagra kvinnan som sjunger 

skönt och gör att alla människor tar sig till det stället. Den normkritiska teorin som kritiskt 

tittar på hur normen i samhället ser ut speglar, utifrån citatet, ett innehåll som presenterar 

normen för kvinnan som ett objekt.  

Den presentation som kvinnan får tidigt i antikens kapitel syns på fler ställen i 

läroboken samtidigt som det finns andra skildringar av kvinnans sätt att bli karaktäriserad. 

Läroboken ger en kortare presentation av Sparta och i avsnittet får kvinnan en liten rubrik 

med ett kortare stycke av presentation. I avsnittet gör Nordahl ett försök till att ge kvinnan en 

mer jämställd skildring. Den spartanska kvinnan förklaras som det kön med likadant mod som 

den ihärdiga och stolta mannen samtidigt som hon ändå förklaras ynklig jämfört med mannen 

då Nordahl ger en kort historia om en kvinna som skickar ut sina söner i krig. Förklaringen 

ger läsaren en nästintill vemodig beskrivning då kvinnan står och väntar vid stadens port.59F

60 

När endast en son kommer tillbaka får kvinnan förklaringen att alla söner är döda, men 

kvinnan endast visar sitt mod och styrka, ksom männen, att hon endast vill få reda på ifall 

Sparta har vunnit slaget. 

Vidare karaktäriseringar kring kvinnorna ges med spridda mellanrum alltefter männen 

har blivit förklarade. I ett slag i Aten förs läsaren in i en stor brand där storkonungen bränner 

ned allting och Temistokeles förklarar att alla invånare måste iväg. ”Alla, som kunde strida, 

                                                      
59 Nordahl (1905), s.35 
60 Nordahl (1905), s.40 
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gingo ombord på flottan; kvinnor och barn flydde”.60F

61 Citatet är ett utdrag där första tanken är 

att alla som kan strida gör det för att sedan få beskrivningen att kvinnor flydde. Den 

normkritiska teorin om hur samhället delar in människan i kategorier utifrån den norm som, 

kan genom citatet tolkas som den klassiska kvinnan som endast flyr och inte finns för att 

hjälpa till. Vidare uppfattning kan Nordahls sätt att beskriva kvinnan tolkas genom 

normkritiken som könet som är klen och underlägsen allt och alla. Kort efter får läsaren 

återigen en liknande förklaring till hur kvinnorna var under antiken. Temistokeles blir dömd 

till döden och tvingas fly för sitt liv och gömma sig så gott som det går. Förklaringen till hur 

Temostokeles gömmer sig ges i form av ”Då måste han fara i en vagn med drapperier liksom 

kvinnorna”.61F

62  Återigen speglar den normkritiska teorin ett innehåll där Nordahl delar in 

kvinnan och mannen i olika kategorier. Normen om hur kvinnan ska bete sig och leva sitt liv 

får sin förklaring genom citatet och den karaktär som kvinnan får i fallet skulle kunna spegla 

den individ som inte syns eller hörs, utan endast syns när det finns tid till det eller när det 

behövs. Den osynlighet som kan uppfattas genom citatet återger förklaringen av det mindre 

”viktiga” könet. 

2.3.2 Forntidens och medeltidens allmänna historia, 1920 
Läroboken från 1920 har till skillnad mot den tidigare läroboken ett mindre innehåll om 

kvinnor. Lärobokens innehåll förklarar kvinnan på två olika sätt, antigen genom en aktör eller 

genom hur ”människan är”. Erik Falk, författare till boken, väljer i boken att nämna en 

kvinnlig aktör relativt tidigt i kapitlet. Ur det teoretiska begreppet hegemonisk maskulinitet 

kan kvinnan i texten tolkas som det kön som endast ska presenteras som en karaktär och inget 

därtill. ”Akilles, den förnämste hjälten i Iliaden, var son till havsgudinnan Tetis”.62F

63 Citatet är 

utdraget ur läroboken från 1920 och presenterar Akilles som den ståtliga och största hjälten, 

född av gudinnan Tetis. Genom perspektivet hegemonisk maskulinitet kan innehållet 

uppfattas och tolkas som en skildring av mannen som störst och starkas samtidigt som 

kvinnan hamnar som en skugga bakom. Ett liknande exempel ur läroboken är när Falk 

förklarar gudinnan, Hera. Den kvinnliga aktören Hera presenteras enfaldigt och hamnar 

utifrån teorin hegemonisk maskulinitet i skuggan till guden Zeus. ”Hera var Zeus gemål och 

drottning på Olympen”.63F

64 Den identitet som kvinnan får av Falk liknar den identitet som Tetis 

får tidigare i kapitlet. Presentationen är av endast en presenterad karaktär och identiteten som 

                                                      
61 Nordahl (1905), s.56 
62 Nordahl (1905), s.58 
63 Falk (1920), s.27 
64 Falk (1920), s.28 
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skildras från texten är att Hera är endast drottningen som finns vid Zeus sida. Falk väljer i 

läroboken att inte ge Hera någon egenskap eller identitet som innebär någon nytta i 

”samhället”. 

Innehållet i läroboken från 1920 fortsätter skildra kvinnan som något underlåten människa. 

Likt den tidigare läroboken förs ett resonemang om kvinnan som det underordnade könet jämt 

emot mannen. Ur ett hegemoniskt maskulint perspektiv kan citatet ”Efter dennes bud borde 

hon handla, även om det ej vore för hennes fördelaktighet, ja, t.o.m. om det skulle leda till 

hennes undergång”64F

65 tolka kvinnan som ett redskap för att lösa problem. Den identitet som 

kvinnan får i presentationen kan tolkas likt tidigare visat resultat, underordnad. Samtidigt kan 

kvinnan utifrån ovanskrivna citatet tolkas annorlunda utifrån ett normkritiskt perspektiv. Där 

kvinnan ska agera, oavsett situation, i ett samhälle där den klassiska normen visar på kvinnan 

som underordnad. Det normkritiska perspektivet tyder i sammanhanget på att kvinnan blir 

tilldelad kategorin som anförtrodd samhällsmedborgare i antika Grekland enligt Falk. 

2.3.3 Allmän historia – för gymnasiet, 1962 
Den tolkade identiteten som kvinnan fått i de två ovan undersökta böckerna speglas i den 

tredje läroboken från 1962 som Ernst Söderlund och Ivar Seth har skrivit. Den manliga 

normen som den högst uppsatta, kungliga, eftertraktade mannen förklaras mer eller mindre 

genom hela kapitlet antiken och kvinnan hamnar i skuggan. Söderlund och Seth väljer likt 

läroboken från 1920 att beskriva gudinnorna i bakgrunden till männen. Texten förklarar Zeus 

och vilken stor gud han var med en efterföljande text ”Den förnämste guden var Zeus… Hans 

gemål var Hera” och ”Av Zeus döttrar kan nämnas Afrodi´te (Venus), skönhetens och 

kärlekens gudinna; A’rtemis (Dia’na), jaktens gudinna och Ate´na (Mine’vra), som var 

vishetens och ordnade krigets gudinna”.65F

66  Enligt det normkritiska perspektivet tilldelas 

kvinnan den underordnade kategorin i skuggan av mannen där den manliga normen är att 

kvinnan endast ska finnas på plats och nämnas. Söderlund och Seth väljer att skriva ”Av Zeus 

döttrar kan nämnas…” vilket kan spegla en oviktig roll kvinnan hade vid 1962 i historien. 

Söderlund och Seth har ett fortsatt liknande språk när dem förklarar hur kvinnorna hade det. 

Söderlund och Seth förklarar hur romarriket styrdes där kvinnor inte har någon rösträtt. 

Bakgrunden till förklaringen om kvinnorna förklarar hur alla män som är fyllda 17 år får delta 

för att sedan göra utlägget ”Kvinnor och slavar var uteslutna”.66F

67  Den hegemoniska 

maskulinitet som speglas i innehållet förklarar hur självklart det är att alla män över 17 år har 

                                                      
65 Falk (1920), s.43 
66 Söderlund & Seth (1962), s.19-20 
67 Söderlund & Seth (1962), s.52 
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rätt att medverka som röst. Den förklaring som teorin förespråkar ger det kvinnliga könet en 

relativt liten plats i innehållet. Kvinnan var utesluten från att rösta och mer information får 

inte läsaren av Söderlund och Seth. 

2.3.4 Forntid till nutid 1, 1982 
I läroboken från 1982 använder Sven Samuelson och Lars Hildingson, tidigt i boken sig av ett 

positivt språk i förhållande till de andra läroböckerna. Samuelson och Hildingson förklarar 

Sapfo som en stor och viktig kvinna. Normkritiken får i förhållande till innehållet en brytande 

roll. Det normala manliga hamnar i en liknande position som normen för kvinnor där 

Samuelson och Hildingson skriver ”Sapfo är en av världslitteraturens mest berömda kvinnliga 

lyriker. Hennes intensiva kärleksdikter är individuella, personliga”.67F

68  Samuelson och 

Hildingson beskriver kvinnorna som likartade med männen i Sparta i form av uppfostran. 

Kvinnorna presenteras på ett annorlunda sätt jämfört med de tre tidigare läroböckerna då 

Samuelson och Hildingson förklarar att kvinnorna tränades hårt för att de skulle bli starka 

mödrar till sina barn. Normen för hur män och kvinnor var under det antika Sparta är 

annorlunda i fallet. Normkritiken till hur kvinnan presenteras blir i fallet indelad i samma 

kategori som männen med skillnaden att de inte har någon rösträtt. Med normkritiska 

glasögon får den tidigare beskrivna underordnade kvinnan en annan identitet av Samuelson 

och Hildingson. Den klassiska svaga hemmafrun får en annan innebörd tidigt i kapitlet och 

tilldelas istället en identitet som kan klassas som stor och stark. Normen om det klassiskt 

manliga arbetet får genom den hegemoniska maskuliniteten en innebörd av att den inte 

speglar innehållet där kvinnans identitet som stark och ansvarsfull är större. 

I kapitlet om kvinnor i Aten presenterar Samuelson och Hildingson kvinnan som ett 

objekt som endast skulle finnas i sina hem och ha god hygien när de vistades bland andra 

människor. ”[…] kvinnorna på vår bild var de hänvisade till att sköta sin hygien i ett särskilt 

badrum i husets kvinnoavdelning”.68F

69 Den tilldelade identiteten som kvinnan i Aten får av 

Samuelson och Hildingson skiljer sig mot presentationen av kvinnorna i Sparta.  Den 

underordnade svaga kvinnan som presenterats i de tre tidigare läroböckerna skildras genom 

kvinnan i Aten. Den hegemoniska maskulinitet där mannen är stor, stark och har makten i 

samhället speglas i innehållet. ”I hemmet var kvinnor hänvisade till ett eget rum. Hustrun 

kunde på sin höjd visa sig vid ”herrmiddagar” för att övervaka dukning och servering. Sedan 

måste hon dra sig tillbaka till kvinnorummet”.69F

70  Kvinnans identitet som hemmafru och 

                                                      
68 Samuelson & Hildingson (1982), s.33 
69 Samuelson & Hildingson (1982), s.40 
70 Samuelson & Hildingson (1982), s.40-41 
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underordnad till mannen speglar sig i innehållet när Samuelson och Hildingson kortfattat 

ovanför en bild förklarar kvinnans liv och sysslor, ”Kvinnan spinner med slända. – Det var 

kvinnorna som spann garn, vävde och sydde kläder”.70F

71 

Samuelson och Hildingson använder sig av ytterligare två sidor i läroboken för att 

förklara kvinnans ställning i det antika Rom. Likt kvinnan i det antika Sparta var kvinnan 

mindre underordnad mannen i jämförelse med Atens kvinnor. Samuelson och Hildingson 

förklarar enbart kvinnan från det övre sociala skiktet i läroboken och beskriver kvinnan som 

ett relativt jämställt kön med mannen. Identiteten hos den fria kvinnan är stark och hon har 

liknande ekonomisk ställning som mannen. Den vanliga normen där mannen får stor plats i 

samhället och i beskrivning är inte lika som i de tre tidigare läroböckerna. Samuelson och 

Hildingson förklarar den högt sociala kvinnan som könet med inflytande inom politiken. 

Samtidigt ger den hegemoniska maskuliniteten en uppfattning i texten om att det klassiskt 

manliga fortfarande skildrar mannen som överordnad kvinnan. 

2.3.5 Historia – kurs A, 1995 
”Flickorna uppfostrades för att sköta hem, jordbruk och slavar”.71F

72 Sten Elm och Birgitta 

Thulin i läroboken från 1995 förklarar kortfattat flickan eller kvinnan tillhörande hemmet. 

Med normkritiska ögon tilldelas kvinnan kategorin som har ett ansvar, men inget mer än det 

som tillhör hemmet. Identiteten som kvinnan får av Elm och Thulin kan förklaras som den 

ansvarfulla kvinnan med mindre rättigheter än männen. Det vanligt förekommande manliga 

från beskrivningen i läroboken är att männen fick militärutbildning och den hegemoniska 

maskuliniteten säger i förhållande till lärobokens innehåll att det vanligt kvinnliga var att 

sköta hemmet. I kapitlet ges vidare förklaringar om hur kvinnan var under antiken. 

Beskrivningen om Alexander och hans världsherravälde förklarar hur kvinnor från 

främmande folks härskarklass blev bortgifta med hans grekiska veteraner.72F

73 Elm och Thulin 

skriver ut kvinnornas identiteter som underordnade könet i form av en lättare förklaring. 

2.3.6 Alla tiders historia 1b, 2012 
Den sista läroboken från vår samtid, 2012, har ett innehåll som speglar kvinnans personlighet 

både som stark och svag. Hans Almgren, Börje Bergström och Arne Löwgren har använt sig 

av ordval som presenterar kvinnan på ett annorlunda sätt jämfört med de andra fem 

läroböckerna. Den klassiska spartanska kvinnan som skulle vara starkare och hårdare än de 

                                                      
71 Samuelson & Hildingson (1982), s.40 
72 Elm & Thulin (1995), s.22-23 
73 Elm & Thulin (1995), s.25 
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andra stadsstaterna beskrivs mestadels öppet och på ett objektivt sätt.  

 
Kvinnorna i Sparta hade större frihet än i andra stadsstater, även om de inte fick göra sig vackra 

genom att bära smycken och prydnader. Kvinnorna skulle delta i löpning, brottning, 

stridsövningar och andra fysiska övningar för att fostras till goda mödrar som kunde föda starka 

gossebarn.73F

74 

 

Almgren, Bergström och Löwgren förklarar innan hur männen fick militärutbildning och i 

förhållande till den normkritik som kan skildras genom texten ovan är att kvinnan får en 

identitet där hon ska vara stark och god mot sitt samhälle. 

Kvinnan från Aten får en annan presentation jämfört med spartanska kvinnorna. 

Almgren, Bergström och Löwgren beskriver kvinnan som uthållig och stark samtidigt som de 

ska ta hand om hemmet. Kvinnan är den som ska föda hur många barn det går tills hon oftast 

dör under en födsel, ”[…] kvinnorna i genomsnitt upplevde fem graviditeter under sitt liv och 

ofta dog i barnsäng”.74F

75 Ur ett hegemoniskt maskulint perspektiv kan innehållet förstås som 

”klassiskt manligt” och kvinnligt där mannen har en identitet som är ute i krig och tar hand 

om familjen, medan kvinnan föder barnen och tar hand om hemmet. På samma sida förklarar 

Almgren, Bergström och Löwgren att målningar visar på att kvinnorna hade sysslor som att 

sy kläder till sina familjer. Kvinnor i familjer med dålig ekonomi och inga slavar får en 

personlighet som kan förklaras som mer fri, av Almgren, Bergström och Löwgren fram tills 

det att hon behövde gå ut på gatorna för att hämta förnödenheter.75F

76 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                      
74 Almgren, Bergström & Löwgren (2012), s.33 
75 Almgren, Bergström, & Löwgren (2012), s.35 
76 Almgren, Bergström, & Löwgren (2012), s.35 
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2.4 Kvantitativ studie 
I det kvantitativa resultatet kommer tabell nummer 1,2,3 och 4 nedan att presentera antalet 

gånger kvinnor och män har blivit nämnda i de sex olika historieläroböckerna. Studien har 

fokuserat på alla innebörder av nämnda ord för kvinnor och män förutom kung, drottning, 

kejsare och kejsarinna samt antalet nämnda aktörer. 

Antal benämningar av män och kvinnor i läroböckerna 
Tabell nr.1 
Titel 
 
 
 
Epok: Antiken 

Antal nämnda ord 
med innebörd: 
Män 

Antal nämnda ord 
med innebörd: 
Kvinnor 

Totalt antal nämnda ord: 
Män & Kvinnor 
 

Världshistoria – 

första delen, 1905. 

Sidantal: 118 

1058 88 1146 

Forntidens och 
medeltidens 
allmänna historia, 
1920. Sidantal: 63 

373 26 399 

Allmän historia, 
1962. Sidantal: 69 

371 23 394 

Forntid till nutid 1, 
1982. Sidantal: 35 

94 73 167 

Historia A, 1995. 
Sidantal: 17 

58 4 62 

Alla tiders historia 
1b, 2012. Sidantal: 
28 

128 50 178 

Källa: Nordahl (1905), Falk (1920), Söderlund & Seth (1962), Samuelson & Hildingson (1982), Elm & Thulin 

(1995) & Almgren, Bergström & Löwgren (2012) 

 

Tabellen ovan presenterar det perspektiv där kvinnor och män har räknats i antal 

benämningar. Varje lärobok har haft ett sidantal mellan 20 sidor till 120 sidor berörande 

epoken antiken. Tittar vi på tabellen visar det en bild av hur de flesta av historieläroböckerna 

har haft ett större fokus på att förklara hur männen under antiken hade det. Den jämställdheten 

som tabell nummer 1 visar är att männen varit det fokuserande subjektet där kvinnorna fått en 

alternativ plats i form av osynlighet. Vidare sett till hur kvinnan och mannen har fått plats i 

läroböckerna kan jag visa ett resultat där två historieläroböcker i tabellen sticker ut i 
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jämförelse med de fyra andra. Här syns teorin om normkritik eftersom läroboken från 1980-

talet och den lärobok från 2012 går emot den ”manlig norm” som de andra läroböckerna 

tydligt använt sig av. Den kategori som kvinnan i läroböckerna tilldelats skulle kunna hete 

den ”osynliga kategorin” där den tydliga normen visat på att det manliga könet får mer plats.  

Procentuell andel benämningar av män och kvinnor 
Tabell nr.2 

Källa: Nordahl (1905), Falk (1920), Söderlund & Seth (1962), Samuelson & Hildingson (1982), Elm & Thulin 

(1995) & Almgren, Bergström & Löwgren (2012) 

 

Tabell nummer 2 visar samma resultat som tabell nummer 1, men istället i form av den 

procent som benämningen av ordet kvinna och man har haft i läroböckerna. Resultatet ger en 

relativt tydlig bild av hur kvinnan och mannen historiskt sett har haft en liknande stadig 

procentuell kurva. Den enda skillnaden är att läroboken från 1982 sticker ut och har en 

nästintill liknande procentuell fördelning mellan kvinnor och män. På grund av det relativt 

speglande resultatet av antal benämnda ord, kvinnor och män, visar samhället historiskt sätt 

att männen skulle och ”ska” stå högst upp i historien. Kvinnorna resulterade att hamna i 

bakgrunden till männen i historieläroböckerna i skolan och för eleverna. 

 

Titel 

 

 

 

Epok: Antiken 

Världshistoria – 

första delen, 

1905. Sidantal: 

118 

Forntidens och 

medeltidens 

allmänna 

historia, 1920. 

Sidantal: 63 

Allmän 

historia, 

1962. 

Sidantal: 

69 

Forntid till 

nutid 1, 

1982. 

Sidantal: 

35 

Historia A, 

1995. 

Sidantal: 

17 

Alla tiders 

historia 1b, 

2012. 

Sidantal: 

28 

Procentuella 

resultatet av 

andel 

benämningar 

av kvinnor 

7,7 % 6,5 % 5,8 % 43,7 % 6 % 28 % 

Procentuella 

resultatet av 

andel 

benämningar 

av män 

92,3 % 93,5 % 94,2 % 56,3 % 94 % 72 % 
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2.4.1 Antal aktörer i läroböckerna 
Nedan i tabell nummer 3 presenteras resultatet av antalet nämnda kvinnliga och manliga 

aktörer och i tabell nummer 4 det procentuella resultatet.  

Antal aktörer av män och kvinnor 
Tabell nr.3 
Titel 
 
 
Epok: Antiken 

Totalt antal 
manliga 
aktörer 

Totalt antal 
kvinnliga 
aktörer 

Totalt antal 
manliga och 
kvinnliga 
aktörer 

Världshistoria 

– första delen, 

1905. 

Sidantal: 118 

429 11 440 

Forntidens 
och 
medeltidens 
allmänna 
historia, 1920. 
Sidantal: 63 

327 19 346 

Allmän 
historia, 1962. 
Sidantal: 69 

407 18 425 

Forntid till 
nutid 1, 1982. 
Sidantal: 35 

95 9 104 

Historia A, 
1995. 
Sidantal: 17 

42 1 43 

Alla tiders 
historia 1b, 
2012. 
Sidantal: 28 

192 10 202 

Källa: Nordahl (1905), Falk (1920), Söderlund & Seth (1962), Samuelson & Hildingson (1982), Elm & Thulin 

(1995) & Almgren, Bergström & Löwgren (2012) 
 

Som till synes har kvinnorna även i form av benämnda aktörer hamnat i skuggan till männen. 

Resultatet speglar återigen en tydlig vinkel på hur kvinnliga aktörer historiskt sett inte får 

någon plats i läroböckerna. Alla de olika läroböckerna använde sig mer eller mindre av de 

klassiska manliga aktörerna som vi vet haft en stor roll i historien, Zeus, Akilles, Julius 

Ceasar, Leonidas, Xerxes m.m. De kvinnliga aktörerna spridde sig däremot mer än vad de 

manliga aktörerna och hade mer eller mindre endast en aktör som presenterades i varje 
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lärobok, Athena. Frågan om manlighetsnormen är i fallet förhållandevis stor där resultatet 

visar på att mansnormen är naturlig och ska ha en större plats i läroböckerna. Det manliga 

könet, i form av aktörer, har större plats och den hegemoniska maskuliniteten återspeglar sig 

på så vis i resultatet.  

Procentuell andel av manliga och kvinnliga aktörer 
Tabell nr. 4 

Källa: Nordahl (1905), Falk (1920), Söderlund & Seth (1962), Samuelson & Hildingson (1982), Elm & Thulin 

(1995) & Almgren, Bergström & Löwgren (2012) 
 

Resultatet i tabell nummer 4 visar samma resultat som i tabell nummer 3. Tabellen ovan visar 

däremot endast det procentuella resultatet av hur kvinnliga och manliga aktörer ser ut. De som 

går att urskilja i tabellen är att skillnaden inte har blivit speciellt stor från 1905 fram till 2012. 

De kvinnliga aktörerna kommer som högst upp i 8,7 % i benämnda aktörer till skillnad från 

männen som har en procent på 98 % som högst och den lägsta på 91,3 %. Det är tack vare den 

höga procenten som resultatet kan skildra den historiska skillnad och lilla utveckling som 

läroböcker har i form av kvinnliga och manliga aktörer. Den utveckling som skett kan alltså 

förklaras som väldigt liten i förhållande till vad resultatet visar. Resultatet visar den tydliga 

lilla procentuella utvecklingen som skett angående kvinnliga aktörer från 2,5 % angivna till 5 

Titel 

 

 

 

Epok: Antiken 

Världshistoria – 

första delen, 

1905. Sidantal: 

118 

Forntidens och 

medeltidens 

allmänna 

historia, 1920. 

Sidantal: 63 

Allmän 

historia, 

1962. 

Sidantal: 

69 

Forntid till 

nutid 1, 

1982. 

Sidantal: 

35 

Historia A, 

1995. 

Sidantal: 

17 

Alla tiders 

historia 1b, 

2012. 

Sidantal: 

28 

Procentuella 

resultatet av 

andel nämnda 

kvinnliga 

aktörer 

2,5 % 5 % 4,2 % 8,7 % 2 % 5 % 

Procentuella 

resultatet av 

andel nämnda 

manliga 

aktörer 

97,5 % 95 % 95,8 % 91,3 % 98 % 95 % 
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% angivna. Det speglande innehållet skildrar en historia där de manliga aktörerna får mer 

utrymme och ses som den viktigare nämnaren. Den lärobok som sticker ut till största del är 

läroboken från 1982, vilken även visade sig ha en mer jämställd bild i tabell nummer 2. 

2.4.2 Komparativt perspektiv 
Sett utifrån en jämförande aspekt mellan Ohlanders rapport och det resultat som ovan 

presenterats finns det stora likheter. Ohlanders resultat av nämnda aktörer i registret genom 

hela historien gav ett resultat som visade på att kvinnor blir presenterade med en procent på 

5,6 % och resterande procent män. I förhållande till mitt resultat visade det sig att antal 

aktörer som blev nämnda hade en högsta procent på 8,7 % vilket speglar ett liknande resultat 

som Ohlanders rapport. Resultatet som ovan presenterats hade till skillnad mot Ohlander en 

räkning angående antal nämnda kvinnliga aktörer i avsnittet antiken i läroböckerna. 

I Ohlanders syfte att ta fram ett resultat med avseende på kvinnor och män i 

marginalnotiserna framkom ett resultat som skiljer sig till mitt resultat. Ohlander presenterar 

de 17 % nämnda aktörer i marginalnotiserna samt resterande 83 % nämnda manliga aktörerna. 

I förhållande till mitt resultat skiljer sig Ohlanders resultat med en marginal procent. 

Ohlanders rapport presenterar ett innehåll som tittat på fyra stycken läroböcker i allmänhet, 

medan min undersökning tittar på sex stycken läroböcker med fokus på antiken vilket innebär 

att det komparativa skiljer sig åt.  

Vidare i Ohlanders rapport presenterar hon hur många gånger kvinnliga och manliga 

aktörer blir presenterade i bilder under hela läroboken. Procenten visar förhållandevis ett 

liknande resultat i jämförelse med mitt resultat av kvinnliga aktörer. Männen fick 90,5 % plats 

och kvinnorna 10,5 %. Ohlanders resultat av bilder är i fallet presenterat från en lärobok och 

den lärobok som jag undersökt med störst procent är läroboken från 1982 med en kvinnlig 

procent på 8,7 %. Antal nämnda kvinnliga aktörer under antiken i bildtexterna har i Ohlandes 

rapport en procent på 0 vilket visar en skillnad mot kvinnans procent under antiken i mina 

läroböcker.76F

77 

                                                      
77 Ohlander (2010), s. 23 
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3. Diskussion 
Problemområdet gällande hur stor plats kvinnorna har fått samt vilken identitet kvinnan fått 

av skribenterna i svenska läroböcker i historia har visat sig vara ganska lik den tidigare 

forskningen som presenterats. Kort sagt visade min undersökning på att kvinnan fått en 

relativt liten plats i läroböckerna från början av 1900-talet fram till idag där det manliga könet 

tagit upp den största delen. Antikens kvinna har av skribenterna hamnat i en skugga bakom 

mannen inom både benämningen av ord samt hur många gånger de olika aktörerna 

presenterades.  

Inledningsvis kan en jämförelse göras mellan förstnämnd forskning och de tre första 

läroböckerna. Andolf analyserade inte exakt hur stor plats kvinnorna hade i läroböckerna, 

men han undersökte ändå läroböckernas utveckling från ett kulturellt perspektiv vilket kan 

innefatta det sociala samspelet mellan kvinnor och män. Det som visade sig bli mer och mer 

intressant och användbart i läroböcker var från början av 1900-talet den kulturella utveckling 

som skett. Läroböcker hade tidigare haft ett innehåll som begränsade sig till stor del av det 

politiska som skett i historien exempelvis krig, men att det ändå skedde en utveckling från 

1900-talets början fram till 1965. Jämfört med det resultatet som jag fått i min undersökning 

kan jag konstatera att den kulturella utvecklingen, i form av kvinnor och män, inte riktigt har 

speglat sig i läroböckerna. En av sex läroböcker hade ett relativt jämställt innehåll angående 

alla benämningar av ordet kvinnor och män. Vidare forskning från 1960-talet och framåt som 

Andolf inte visar i sin avhandling har i mitt resultat visat en låg utveckling av antal 

benämningar av ord för kvinnor och män samt antal benämnda aktörer. Läroboken i historia 

har även året 2012 en procent på 28 % benämningar av ordet kvinnor och 5 % av antal 

nämnda aktörer vilket i förhållande till Andolf inte visar en liknande kulturell utveckling som 

han kommer fram till. Ändå sker det någon slags utveckling då 28 % är närmre 50/50 än 

läroboken från 1995 som har 6 % benämningar av ordet kvinnor. 

Det resultatet som Nielsen fick fram i sin avhandling var i jämförelse med Andolfs 

resultat, mer likt det resultatet som jag fick fram i min undersökning. Nielsen förklarar i sin 

avhandling att kvinnan i början av 1900-talet hamnade i bakgrunden till mannen i läroböcker. 

I förhållande till mitt resultat finns det likheter i läroböckerna från 1905 och 1920 och 

Nielsens resultat. De läroböcker från tidigt 1900-tal som jag undersökte visade en klar och 

tydlig uppdelning där skribenterna valt att nämna mannens arbete och identitet genom större 

delen av kapitlet av antiken. Kvinnan hamnar i skuggan till mannen och får endast en kortare 

beskrivning vilket även är en likhet till Nielsens resultat som visade på att det är mestadels 
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den traditionella kvinnan som förklaras. Min undersökning visade på att läroboken från 1905 

förklarade kvinnan som ett objekt och skildrade förklaringar som tolkas till det klassiskt 

kvinnliga. Den skillnad som jag kan se mellan mitt resultat och Nielsens är att hon kommer 

fram till att det är under senare tid som läroböcker har fått ett mer jämställt innehåll där 

kvinnan även specifikt fått jämställdare förklaringar med männen. Mina läroböcker har inte 

visat ett innehåll som speglar det resultatet förutom läroboken från 1982 som skildrade ett mer 

jämställt innehåll av nämnda aktörer och den senaste boken som tidigare beskrevs hade 28 % 

benämningar av ordet kvinna. Varför det ser ut så kan diskuteras och kan ha en rad olika 

förklaringar. En möjlig förklaring är att Nielsen använde sig av en rad olika läroböcker, hela 

34 stycken och att jag använde mig endast av sex läroböcker. Mina läroböcker var även inte 

från samma förlag vilket även kan spela in i det resultat som jag får fram. 

Fortsatt i diskussionen om huruvida kvinnan får mer, mindre eller lika mycket plats i 

svenska läroböcker i historia som männen, kan ses i förhållande till Dahls avhandling. Dahl 

tittar som beskrivit i tidigare forskning på fem stycken läroböcker i svenska och syftar till att 

undersöka hur kvinnliga och manliga författare legitimeras. Inom mitt område blir det 

kvalitativa och kvantitativa resultatet väsentligt i förhållande till Dahl studie eftersom jag 

räknade antalet kvinnliga och manliga aktörer i den undersökningen samt tittade på hur 

skribenterna presenterade kvinnorna. Dahls undersökning visade ett resultat som skildrade ett 

icke jämställt innehåll mellan kvinnor och män. Min undersökning visade på ett exakt 

likadant resultat. Skillnaden mellan Dahls och mitt resultat vägde istället i att han, likt 

Andolfs resultat om ett mer kulturellt innehåll och Nielsens resultat om att kvinnan i 

allmänhet fått mer plats i läroböcker, tar fram ett resultat som visar på en utveckling. Dahls 

undersökning är inte helt likt de andra avhandlingarna eller min egen undersökning då han 

undersöker svenska läroböcker och har ett olikt perspektiv. Däremot har hans problemområde 

och det resultat som han får fram ändå ett liknande budskap som mitt resultat visat, kvinnan 

har en liten plats i läroböcker. 

Vid tillfället verkar mitt resultat och tidigare forskning gå till större delen hand i hand 

med varandra och i jämförelse mellan Ohlanders rapport, som min undersökning liknade, 

skulle jag kunna konstatera samma sak. Det finns ingen jämställdhet inom läroböcker. Alla 

olika kvinnliga benämningar och nämnda aktörer ligger generellt sätt på en procent mellan 5-

10 % i alla läroböcker och inte tyckts det ske någon speciell utveckling. Ohlanders rapport om 

de fyra olika läroböckerna speglar ett samhälle fullt av män. Den hoppfulla realistiska synen 

på jämställdhet som samhället strävar efter skulle i enlighet med Ohlanders rapport, de 

tidigare diskuterade forskningarna och mitt eget resultat visa sig vara orealistiskt. 
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Utvecklingen sker enligt tidigare forskning sakta framåt och det stämmer säkerligen, men inte 

i jämförelse med mitt resultat som jag måste utgå ifrån. Frågan om kvinnornas identiteter har i 

jämförelse med Ohlanders rapport och mitt resultat på några plan liknande presentationer. 

Ohlander beskriver att tre läroböcker har ett språk som är kvinnoförnedrande vilket mitt 

resultat inte direkt hade lika grovt. Kvinnan som presenteras i min lärobok hade generellt sätt 

en underordnad roll mot mannen och fick endast en beskrivning i Odyssen att kvinnan var 

skön och fin, som kan uppfattas som den identitet som speglar ett objekt att se på ungefär. 

Resultatet som jag har fått fram förklarar även den starka spartanska kvinnan vilket kan 

uppfattas som en positiv bild på historien om kvinnan jämfört med Ohlanders uttalande som 

beskriver den negativa bilden mer. Diskussionen huruvida skribenterna har en negativ eller 

positiv inställning till historien om kvinnan kan vara intressant att forska vidare på i ett större 

sammanhang, men det har jag inte gått in på i min undersökning. 

Jämlikt med Ohlanders rapport är mitt resultat till största delen likt Nolgårds resultat. 

Den överrepresenterade mannen som syns till större delen i läroböckerna visade sig vara 

likadant i mina läroböcker. Jag tittade till skillnad från Nolgård på läroböcker från ett mycket 

tidigare årtal, men det mest väsentliga är väl ändå hur läroböckerna ser ut i dagens samhälle. 

Nolgårds resultat som pekade på att kvinnans identitet inte förklaras tillräckligt eftersom 

mannen tog upp större delen av innehållet. På samma sätt och specifikt den läroboken från 

1905 och 1995 syntes knappt kvinnan och det var på så vis svårt att urskilja kvinnans 

identitet. Den entydiga manliga normen om att allting som skett historiskt ska beskrivas 

genom männen har visat sig vara det som läroböckerna har lagt fokus på. Jämställdheten 

mellan kvinnor och män i samhället går att diskutera, men den lilla platsen som kvinnan visats 

fått genom debatter, forskning och min undersökning tyder på en ostadig utveckling. 
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4. Slutsatser 
Trots att jag endast har undersökt sex stycken olika läroböcker med ett tidsspann på dryga 100 

år och läroböcker från olika förlag vill jag ändå utifrån mitt resultat, debatter och tidigare 

forskning, dra slutsatsen att kvinnan specifik fått liten plats i svenska läroböcker i historia. 

Debatter och Dagens Nyheter har undersökt saken i läroböcker som visat att kvinnan hamnat i 

skuggan till mannen och det har även annan tidigare forskning. I förhållande till den 

kvalitativa delen och hur skribenterna i de olika läroböckerna presenterar kvinnan är resultatet 

relativt likt i alla undersökta böcker. Kvinnans identitet utstrålar oftast en låg och svag 

människa som ska finnas i hemmet med undantag för den spartanska kvinnan som fick en 

starkare beskriven identitet. Hur skribenterna valt att presentera de olika aktörerna, vilket i 

läroböckerna mestadels har varit gudinnor, är oftast genom en kort beskrivning. Den manliga 

guden presenteras oftast och får en stark identitet som en stor och mäktig gud, medan 

gudinnan oftast fått beskrivningen som något tillhörande den mäktiga guden.  

I övrigt visar resultatet ett snedfördelat innehåll av jämställdhet där män fått en marginal 

större plats. Att dra en slutsats angående den snedfördelade jämställdheten som speglar sig i 

resultatet är svårt att inte göra. Jag anser att kvinnans roll i läroböckerna är minimal. 

Slutsatsen kring vilken identitet som kvinnan ges är däremot svår. Den tolkning som jag gjort 

av materialet behöver inte vara till 100 % överensstämmande med skribenternas mening. Jag 

vill ändå dra en gräns där den kvinnliga normen för vad som är ”vanligt” syns i alla 

läroböcker och slutsatsen blir därför att kvinnans identitet kan ses som klen, underordnad och 

är ett objekt tillhörande mannens sida. 

4.1 Utblick 
Forskning inom ämnet genus är som tidigare beskrivit stort idag. Männen har alltid haft en 

stor plats i läroböcker där kvinnorna under senare tiden ska ha fått mer plats. Tidigare 

forskning som jag tittat på har kommit fram till en utveckling, men inte alltför stor. Min 

undersökning visade på att kvinnan inte fått någon till synes större plats i läroböcker i historia. 

Jag undersökte endast sex böcker vilka alla inte kom från samma förlag. Det innebär att 

resultatet möjligtvis inte ger en rättvis bild, men slutsatsen för mig blir ändå att utvecklingen 

inte gått framåt i stora drag. Frågan blir därför i denna utblick, hur ska läraren förhålla sig till 

undervisningen när läroböcker även i vår samtid inte publicerar ett jämställt innehåll mellan 

kvinnor och män? Eftersom samhället idag strävar efter en jämställdhet mellan kvinnor och 

män måste även läroböcker och dess förlag och skribenter skapa förutsättningar för ett mer 
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jämställt innehåll mellan kvinnor och män. Forskningen är större idag och debatter kring 

ämnet, kvinnors plats i läroböcker, förs ständigt precis som inledningen beskrev. Problemet 

för mig i klassrummet som framtida lärare kan bli stora eftersom kvinnan fortfarande hamnar 

i skuggan bakom mannen i läroböcker. Hur ska jag bemöta elever som kanske ställer frågor 

varför det inte står så mycket om kvinnor i läroboken? I inledningen skrev jag att Lgy 11 

strävar efter en jämställd undervisning och eftersom mitt resultat visade på en låg utveckling 

av jämställdhet i läroböckerna måste jag som framtida lärare motverka det i min 

undervisning.77F

78  Jag måste därför som professionell lärare vara källkritisk och leta efter 

kompletterande material som visar en mer jämställd bild i undervisningen.  

                                                      
78 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. s.10-11 
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5. Sammanfattning 
Syftet med min undersökning är att titta på hur kvinnor under antiken presenteras i svenska 

läroböcker i historia från tidigt 1900-tal fram till idag med avseende på antalet kvinnor och 

vilka identiteter de ges. 

De frågeställningar som jag använder mig av i undersökning är följande: 

o 1. Vilka är kvinnorna som förekommer i läroböckerna? 

o 2. Hur presenteras kvinnorna i form av identitet i läroböckerna? 

o 3. Hur många kvinnor under antiken förekommer i läroböckerna? 

 
Kvinnor har generellt sätt haft en mindre presenterad roll genom historien. Olika debatter med 

anknytning till hur mycket mer plats män får än kvinnor i läroböcker har präglat både 

politiken och hur elever lär sig historia. Forskning med ett kvinnoperspektiv som 

utgångspunkt har haft en utveckling genom historien. Redan vid 1960-talet började forskning 

om kvinnor i historien växa vilket resulterade i en mer jämställd forskning och beskrivning av 

historien. Begreppet genus som ger en förklaring till både män och kvinnor kom under senare 

tid, flera årtionden efter 1960-talet, att växa fram. 

Läroböcker i allmänhet har genomgått en utveckling av dess innehåll i takt med den 

utveckling vårt samhälle haft. Undervisningen i skolan präglas till stor del av läroböcker och 

historiskt sätt har den epok som jag undersöker, antiken, haft både utveckling och en 

stagnation. Efter världskrigen var intresset för antiken mindre, för att sedan 40 år senare få ett 

större intresse igen och det i takt med genus och utvecklingen med avseende på kvinnor i 

historien.  

Undersökningen har genomförts genom att titta i sex stycken olika läroböcker från start 

1905 fram till 2012. De två metoder som frågeställningarna bygger på är genom en kvalitativ 

och en kvantitativ studie där en textanalys har genomförts för att kunna svara på de ställda 

frågeställningarna. Det resultat som framkommit från undersökningen är att kvinnor har fått 

liten plats i alla de sex olika läroböckerna. Den kvinnliga aktören har som mest en procentuell 

presentation på 8,7 % och antal benämningar av ordet kvinna en största procent på 43,7 %. 

Den identitet som kvinnan fått har varit liknande genom alla läroböcker. Rent allmänt i 

läroböckerna är den antika kvinnan svag, hamnar i skuggan till mannen samt underordnad det 

motsatta könet, men att i tre av läroböckerna visar resultatet på att kvinnan ändå har en stark 

personlighet och visar sitt mod till sitt samhälle och sin man. Kommenterad [HB1]: Tryck enter så att mellanrummen 
mellan orden försvinner. 
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