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Historie(be)skrivning: En textanalytisk studie om hur kvinnan beskrivs i läroböcker för historia 
 
History writing: A text analytic study of how women is described in textbooks of history  
 

Sammanfattning   

Denna studie är en brukstextanalys av tre samtida historieläroböcker för gymnasieelever. Studien ämnar att redogöra 

för hur kvinnan beskrivs i läroböcker för historia och vad det i sin tur har för betydelse för historia som obligatoriskt 

ämne på gymnasiet. Studien utgår från ett genusperspektiv och för ett resonemang kring hur kvinnohistoria 

presenteras i de olika läroböckerna och hur genusperspektivet används för att förklara historia. I studien presenteras 

begreppet (be)skrivning som redogör särskiljandet på mannens och kvinnans historieskrivning i läroböckerna och 

visar på vilken inverkan denna (be)skrivning kan ha för förståelse av historieskrivningen.  

 

Abstract  

This essay is a text analysis regarding high school students study material. The starting point and the purpose of the 

essay is to analyze how history is written and what distinguishes the common history writing from the writing of 

women’s history.  

I will execute my essay by trying to answer how women are presented in the study material regarding the subject of 

history. I will embrace gender theories and discourse theories to fortify my analysis. 

My findings are linked to how history is presented in the criteria of the school subject in today’s school, to develop 

how this can be understood as a current discourse in what is seen as relevant history in a contemporary perception.  
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Förord 

 
Under den här processens gång har jag verkligen förstått att mitt valda ämne väcker många olika 

åsikter, jag kan bara hoppas att det är ett tecken på hur viktigt ämnet är. 

 

Jag vill passa på att tacka min handledare Linnea Bodén. Tack även till Anna, Nisse, Therese och 

Emma för att jag fått bo och vara hos er när jag inte hade någonstans att bo i Norrköping.  

 

Slutligen, tack Amanda och Kari för allt.  
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Inledning  

När jag slår upp en lärobok för ämnet historia i gymnasiet förklaras det för mig att det finns tre 

typer av historia: ekonomisk historia, social historia och politisk historia. Dessa tre 

historieinriktningar är förklarade med bilder. Den ekonomiska historien är förklarad med en bild 

från en textilfabrik där en kvinna står och arbetar i förgrunden. På den andra bilden som förklarar 

den sociala historien är en överklassflicka porträtterad. Den sista bilden är ett foto på Nelson 

Mandela och han representerar den politiska historien. Användandet av dessa tre bilder kan tolkas 

på olika sätt. En tolkning av användandet av bilderna är att Nelson Mandela blir representerad 

utifrån den han var som historisk person medan de två kvinnorna blir en symbol för ett historiskt 

skeende men förblir okända, utan namn och identitet. Detta får mig att vilja läsa vidare och 

undersöka hur läroböcker skriver historia och hur kvinnan får förklara och representera historiska 

skeenden i texten utifrån ett genusperspektiv.  

 

Uppfattningen att historien är en språklig konstruktion är vanlig utifrån ett genusperspektiv.1 

Hirdman menar att ett genusperspektiv på historien förändrar historien och att kvinnohistoria 

hanterats som en tilläggshistoria.2 Hanterandet av kvinnohistoria som en tilläggshistoria blir 

problematiskt utifrån ett genusperspektiv då historieskrivningen förstås som något som skänker 

identitet. På grund av att kvinnoperspektivet på historia uteslutits i den allmänna 

historieskrivningen menar vissa kvinnohistoriker att kvinnan därför har nekats sin identitet.3 

 

För att utföra min studie kommer jag analysera tre läroböcker utifrån en brukstextanalys. Detta för 

att resonera kring om det skapas ett särskiljande av män och kvinnors historia och huruvida deras 

historia hanteras olika i läroböckerna. I tidigare forskning om ämnet har det framkommit att 

kvinnan har varit orättvist representerad i läromedel, dessa studier ser jag som ett avstamp för mig 

att analysera huruvida det inte bara finns en orättvis representation av kvinnan i läroböcker utan 

också en problematik i hur man skriver om kvinnan i läroböcker.  

 

För att undersöka läroböckerna tar jag hjälp av två teorier som utgår från att verkligheten och 

språket är en social konstruktion. Utifrån ett diskursteoretiskt perspektiv består inte 

historieskrivningen av en objektiv sanning. Diskursteorin menar istället att det vi förstår som 

sanning utgår från reproducerande handlingar.4 Denna teori är användbar i min analys då jag utgår 

ifrån att relevant historia skapas utifrån vad som värderas normativt. Utifrån genusteorin förstås 

hur uppdelningen av män och kvinnor hänger ihop med skrivandet av relevant historia och 

tilläggshistoria. 

                                                 
1 Föreläsning Teori och metod – belyst ur två exempel av Camilla Forsberg (2014-01-23). 
2 Yvonne Hirdman, Om kvinnohistoria och genushistoria 
http://www.historia.su.se/polopoly_fs/1.28274.1321532121!/Hirdmankvinnohistgenushist.pdf (2014-10-09). 
3 Gunhild Kyle, Kvinnohistoria, D1 Kvinnohistoria i forskning och skolundervisning (Stockholm, 1981), s. 32 f. 

4 Marianne Winther Jörgensen, Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod (Lund, 2000), s. 11. 

http://www.historia.su.se/polopoly_fs/1.28274.1321532121!/Hirdmankvinnohistgenushist.pdf
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Jag har skapat ett begrepp som jag utvecklar i min analys, detta begrepp är historie(be)skrivning. 

Jag vill utifrån detta begrepp resonera kring hur läroböckerna skapar vad som är relevant historia 

genom att antingen skriva eller (be)skriva historien.  

Syfte  

Syftet med studien är att analysera hur kvinnor och kvinnohistoria framställs i historieläroböcker 

avsedda för gymnasieelever. Genom att undersöka detta vill jag se hur framställningen av allmän 

historieskrivning presenteras i läroböckerna och redogöra för hur historia antingen skrivs eller 

(be)skrivs. Inom den svenska skolan anses historieämnet bidra till formandet av medborgaren 

därför har jag även för avsikt att diskutera hur historieskrivningen i läroböckerna ser ut för att få 

en inblick i vilken historieskrivning som anses relevant för formandet av medborgaren.  

Frågeställning 

Hur och när skriver läroböcker avsedda för gymnasiet om kvinnor i historien?  

Hur och när skriver läroböcker avsedda för gymnasiet om kvinnohistoria?  

Hur kan man förstå särskiljandet av män och kvinnors historia i dessa läroböcker?  

Hur kan man förstå läroböckernas historieskrivning i relation till hur medborgarskapet motiveras 

för historieämnet?  

Bakgrund  

Jag har valt att utföra min studie utifrån att analysera gymnasieläroböcker. En av anledningarna att 

jag har valt läroböcker för gymnasiet är för att gymnasiets historieundervisning är mer utvecklad 

än grundskolans undervisning men även för att historia har blivit ett obligatoriskt ämne på 

gymnasiet och att motiveringen av ämnet är starkt sammankopplat med formandet av 

medborgaren. Jag finner denna motivering intressant utifrån en textanalys eftersom det ställer 

frågan; vilken historieskrivning formar en god medborgare?  

 

Idag kan vem som helst i Sverige skriva en lärobok och skicka in manuset till ett förlag. I Sverige 

finns ingen statlig granskning av läroböcker utan läroböckerna kontrolleras av lärare och rektorer 

som köper in böcker. Den statliga granskning som tidigare reglerade undervisningsmaterial 

avvecklades år 1984.5 Under senare år har en rad kritik av läromedel uppmärksammats i media där 

elever reagerat på att deras läroböcker är gamla och har rasistiska eller könsnormativa 

formuleringar.6 I en intervju med Skolverkets enhetschef Ulrika Lundqvist säger hon att det är bra 

att exempel på olämpliga läromedel kommer till allmän kännedom men förklarar att det är skolans 

ansvar att välja lämpliga läromedel. När intervjuaren frågar om skolan har resurser för att granska 

läromedel svarar Lundqvist att det är rektorns ansvar att se till att lärarna på skolan har tid att göra 

                                                 
5 Maria Jarl, Hanna Kjellgren och Ann Quennerstedt, ”Förändringar i skolans organisation och styrning” i Skolan som 
politisk organisation, red. Maria Jarl och Jan Pierre (Malmö 2012), s. 37. 
6 GP (2012-03-26) http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.894918--negrer-i-laromedel-for-sjuor (2014-09-09).  

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.894918--negrer-i-laromedel-for-sjuor
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det. Skolan har skyldighet att se till att läroböckerna är tidsenliga. Hon förklarar att Skolverket med 

hjälp av Skollagen framtagit läroplaner som ska gälla all undervisning och med dessa riktlinjer ska 

läraren i sin tur välja lämpligt läromedel.7  

 

I detta avsnitt kommer jag redogöra för hur historia som skolämne är motiverat för 

gymnasieskolan. Detta för att skildra hur ämnet kopplas ihop med begrepp som medborgarskap 

och även för att analysera vad synen på medborgarskap har för relation till historieskrivandet och 

den rådande samhällskontexten. Jag anser det relevant för min brukstextanalys att redogöra för hur 

historia inte bara skrivs utan även hur det motiveras och presenteras som ämne. Genom att redogöra 

för skolämnets betydelse avser jag att finna hur historia värderas men även hur man kan förstå hur 

relevant historia skapas utifrån vilka kriterier som styr förståelsen av ämnet. Jag anser det även 

viktigt att presentera tidigare kvinnohistorisk forskning för att i min analys ska kunna göra en 

jämförelse av hur kvinnohistoria har hanterats i en historievetenskaplig kontext och hur det 

hanteras i samtida läroböcker. Med dessa underlag har jag en bild över att historia anses vara ett 

ämne som ska ge eleven verktyg att inte bara förstå historien men även att förstå sin roll som 

medborgare.  

Historia som skolämne 

Historia som begrepp har kommit att bli viktigt för medborgaren. Hur vi uppfattar historien ligger 

till grund för hur vi tolkar vår samtid och samtidens möjlighet till förändring.8 Historia betraktades 

som ett viktigt undervisningsämne redan år 1649. Då folkskolan inrättades år 1842 var historia ett 

allmänt skolämne. Folkskolan var även öppen för flickor men att läsa vidare på läroverket var inte 

möjligt förrän 1927. Gymnasiet blev allmänt först på 1920-talet.9 Efter andra världskriget, i 1946 

års skolkommission, ordnades kriterierna för historieundervisningen om och kunskapsbegreppet 

gavs stor betydelse för möjligheten till demokrati. Utifrån dessa bestämmelser har tanken om att 

historia är ett sätt att värna om demokratiska rättigheter funnits.  

 

Under år 2011 förändrades den svenska skolan och historieämnet har blivit ett så kallat kärnämne 

på gymnasiet. När gymnasiet omstrukturerades år 2011 sänkte regeringen de teoretiska kraven för 

de yrkesförberedande linjerna och för lärlingsutbildningarna med ett undantag, ämnet historia. 

Historia är nu ett ämne som alla som går på gymnasiet läser. Tidigare utbildningsminister Jan 

Björklund förklarar att historieämnet bidrar till en kulturell identitet som även ger individen 

förståelse av sin samtid.10 I kriterierna för historieämnet står det att skolan ska främja förståelsen 

av jämställdhet och solidaritet. Vidare står det att eleven ska få en förståelse av sin roll i samhället, 

                                                 
7 SVT (2014-04-11) http://www.svt.se/nyheter/regionalt/gavledala/skolverket-reagerar-pa-gamla-skolbocker (2014-
09-09). 
8 Ulf Zander, Fornstora dagar, moderna tider (Lund, 2001) s. 41ff. 
9 Nationalencyklopedin http://www.ne.se/enkel/skola, Nationalencyklopedin, (2014-04-09). 
10 DN (2007-10-30) http://www.dn.se/nyheter/sverige/historia-obligatoriskt-pa-gymnasiet/   (2014-09-04). 

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/gavledala/skolverket-reagerar-pa-gamla-skolbocker
http://www.dn.se/nyheter/sverige/historia-obligatoriskt-pa-gymnasiet/
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att eleven ska få förståelse om att kunskap och information är föränderlig.11 Historia anses alltså 

vara ett ämne som ger eleven verktyg att inte bara förstå historien men även att förstå 

samhällsstrukturer och hur synen på människor, samhället, ledarskap och demokrati skapats.  

 

Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas riksförbund, förklarar det som skolans uppdrag att eleverna 

ska känna till sin historia eftersom ett av skolans uppdrag även är att eleverna ska bli aktiva 

medborgare. Att ha kunskap om historia likställs med att ha medborgerliga kunskaper.12 I 

kursplanen för ämnet historia för gymnasieelever står det att ämnet ska ge eleven kunskap över hur 

samhället är uppbyggt och att individers villkor är föränderliga. Historieämnet ska bidra med 

förståelsen om hur val och handlingar har betydelse i relation till historiska händelser.13 I ett material 

framtaget av Skolverket redogörs för planen för den nya gymnasieskolan. Där presenteras att 

skolans värdegrund följer grundläggande demokratiska värden. Skolan ska bidra till att eleven 

främjar sitt lärande och sin kunskap om världen och att undervisningen ska ske på en vetenskaplig 

grund och med beprövade strategier.14  

Kvinnohistoria som vetenskapligt fält 

Ur ett kvinnohistoriskt- och genusperspektiv har kvinnan genom historien porträtteras utifrån 

förståelsen av henne som biologiskt kön och hennes relation till mannen i form av olika roller som 

mor, dotter, älskarinna. Kvinnan var ”den andra”. 15 Mannen definieras däremot utifrån samhället, 

naturen och gud. Denna uppfattning gjorde kvinnan kroppsligen bunden till de egenskaper som 

hon definierades utifrån.16 Kvinnan sammankopplades med begrepp som svaghet, förvirring och 

underläge förankrades i en vetenskaplig kontext. 17  

 

Att kvinnan inte skulle syssla med något intellektuellt tänkande befästes av läkare under 1700-talet. 

Detta legitimerades genom forskning under 1800-talet och har kunnat låsa föreställningar om hur 

människans kön, klass, kultur och etnicitet ligger till grund för människans olikheter. Att makt, 

politik och kunskap inte hörde kvinnan till var något som förklarades med hänvisning till biologiska 

skillnader mellan män och kvinnor.18 Denna forskningskultur motsatte sig ett jämlikt samhälle och 

                                                 
11 Skolverket http://www.skolverket.se/om-skolverket/visa-enskild-
publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak
%2FBlob%2Fpdf2705.pdf%3Fk%3D2705 (2014-09-15). s. 68 
12 SVD (2007-10-30)  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/alla-gymnasister-ska-lasa-historia_543349.svd (2014-09-
09). 
13 Skolverket http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/his?tos=gy&subjectCode=HIS&lang=sv (2014-09-09). 
14 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 http://www.skolverket.se/om-
skolverket/publikationer/visa-enskild-
publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak
%2FRecord%3Fk%3D2705 (214-09-14). 
15 Kyle s. 165  
16 Kyle s. 164 f.  
17 Karin Johannisson, Den mörka kontinenten (Stockholm, 2005) s. 47 f.  
18 Ibid s. 165.  

http://www.skolverket.se/om-skolverket/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2705.pdf%3Fk%3D2705
http://www.skolverket.se/om-skolverket/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2705.pdf%3Fk%3D2705
http://www.skolverket.se/om-skolverket/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2705.pdf%3Fk%3D2705
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/alla-gymnasister-ska-lasa-historia_543349.svd
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/his?tos=gy&subjectCode=HIS&lang=sv
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/his?tos=gy&subjectCode=HIS&lang=sv
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2705
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2705
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2705
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2705
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förklarade kvinnans underordning utifrån ett naturalistiskt synsätt.19 Forskningen brukar benämnas 

den biologiska determinismen och fick genomslag på 1700- och 1800-talet. I samband med den 

biologiska determinismen konstruerades två bilder av kvinnan: den första bilden av kvinnan var 

den sköra och svaga överklasskvinnan och den andra bilden av kvinnan var den starka och hotfulla 

arbetarklasskvinnan.20 Synen på män och kvinnors roller i relation till varandra var att deras roller 

och egenskaper var komplementära och kvinnan och mannen uppfattades som varandras motsatser 

som enades genom (heterosexuell) kärlek.21  

 

I början av 1800-talet sågs kvinnan, oavsett civil status, som omyndig. Kvinnan ansågs inte vara en 

fullvärdig medborgare och fick inte rösta.22 Som en motreaktion på dessa förutsättningar började 

kvinnor organisera sig och skapa förbund för att kämpa för bättre förutsättningar i hemmet, i 

skolan, och i politiken. Uppkomsten av kvinnoförbund stred emot romantikens ideal på 1800-talet. 

Motståndet emot kvinnans rättigheter var djupt cementerat i de samhällsideal som fanns och 

kvinnans jämlikhet med mannen sågs både inom vetenskap och kultur som ett hot mot hela 

samhällskroppen och samhällsidealet.23 Den kvinna som kämpade för kvinnors rättigheter blev 

därför kategoriserad som en icke kvinna. Först år 1858 ansågs ogifta kvinnor myndiga.24 Och år 

1885 kunde kvinnan ärva i samma utsträckning som en man.25 

 

Kvinnohistoria som vetenskapligt ämne uppkom som ett komplement till den allmänna historien 

som upplevdes neka kvinnans perspektiv. Under 1960-talet kritiserade kvinnorörelsen vetenskapen 

och forskningen eftersom den använde sig av män som norm. Uppfattningen var nämligen att 

kvinnans historielöshet berodde på att kvinnans historia inte ansetts viktig att bevara.26  Ur kritiken 

bildades Women's studies på amerikanska universitet och under 1970-talet blev kvinnohistoria ett 

universitetsämne. Kvinnohistoria innefattar forskning om kvinnors villkor och betydelse i en 

historisk kontext.27 Begreppet kvinna skapade ett nytt perspektiv på vetenskap och forskning som 

tidigare utgått från mannens perspektiv.28 När ”kvinno” lades till i den befintliga historien 

förändrades därför historien. Detta blev en kontrast till den dåvarande historieskrivningen. Det 

visade sig däremot att detta forskningsgrepp var problematiskt eftersom alla kvinnor exempelvis 

inte tillhör samma klasstillhörighet eller etnicitet. Det gick inte att hitta en kvinnohistoria.29 Idag 

finns det en bredare förståelse av kvinnohistorien som utvecklades under 1980-talet, som även 

                                                 
19 Nina Lykke, Genusforskning : en guide till feministisk teori, metodologi och skrift  (Stockholm, 2009) s. 32.  
20 Johannisson s. 14. 
21 Ibid, s. 18 f. 
22 Ibid s. 15. 
23 Ibid s. 24 f.  
24 Lykke, s. 32 ff. 
25 Klara Arnberg, Fia Sundberg och David Tjeder ”Äktenskapsdebatt och rösträttskamp: könspolitiska nyckeltexter 
1830-1930” i Könspolitiska nyckeltexter. red. Klara Arnberg m.fl. (Göteborg, 2012) s. 20.  
26 Lykke s. 32 ff. 
27 Kyle, s. 11. 
28 Kerstin Nordenstam, Genusperspektiv på språk (Stockholm, 2005) s. 35.  
29 Hirdman, Om kvinnohistoria och genushistoria 
http://www.historia.su.se/polopoly_fs/1.28274.1321532121!/Hirdmankvinnohistgenushist.pdf (2014-10-09). 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kvinnor%C3%B6relse
http://www.historia.su.se/polopoly_fs/1.28274.1321532121!/Hirdmankvinnohistgenushist.pdf
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innefattar en genusanalys. Det som tidigare har kallats kvinnohistoria inkluderas således numera 

ofta i begreppet genushistoria.30 Hirdman menar däremot att även om det finns en utvecklad 

kvinno- och genushistoria hanteras ofta kvinnans historia som en tilläggshistoria i relation till den 

allmänna historien och perspektivet går ofta i den allmänna historieskrivningen förlorat.31  

Tidigare forskning 

Det finns en rad olika forskningsrapporter om att kvinnor blir orättvist representerade i läroböcker. 

På Skolverkets hemsida finns exempel på hur läroböcker kan upplevas kränkande och normativa 

och hänvisar även till rapporter som har utförts för att granska olika skolämnen. I rapporten I 

enlighet med skolans värdegrund? från 2006 har man utifrån ett intersektionellt perspektiv analyserat 

läromedel och sett en överrepresentation av män som norm i samtliga ämnen.32 Dessa rapporter 

reglerar inte användandet av läroböcker. Det är istället läraren själv för respektive ämne som 

uppmanas att nyanserat granska vilka läroböcker de väljer till sin undervisning.33  

 

Ann-Sofie Ohlander, professor i historia, utförde år 2010 en studie av fyra läroböcker i historia 

varav två böcker avsedda för historia på gymnasiet och de andra två ämnade till grundskolan. 

Studien visar att 62 av 992 namngivna personer i de fyra undersökta läroböckerna var kvinnor. I 

läroboken Människan genom tiderna finns det särskilda stycken som berör kvinnan i historien. De 

olika avsnitten berör ämnen som ”Kvinnors villkor hårdnar”, ”Häxor och häxprocesser”, 

”Kvinnornas roll under franska revolutionen”, ”Kvinnan på 1800-talet” och ”Den gifta kvinnan 

på 1800- talet”. Kvinnans roll blir alltså förklarad i egna avsnitt, inte som en del av samhället, och 

den allmänna historien. Avsnitten som berör kvinnans roll i historien består av 9 sidor, totalt har 

boken 351 sidor.34 I de kapitlen som diskuterar den allmänna historiebeskrivningen fann Ohlander 

att det var männen som fick representera det historiska agerandet i läroböckerna. Det framkom 

även att det rådde en brist på genusperspektiv, information om kvinnorörelsen och brist på 

namngivna kvinnor i läroböckerna. Ett exempel på detta är att ett kvinnonamn nämndes i 

diskussionsfrågorna som fanns i böckerna, motsvarande nämndes olika mansnamn 104 gånger.35  

 

En annan studie jag vill lyfta fram är Fredrik Bondestams rapport från 2010, Kunskap som befrielse?36 

Rapporten problematiserar användandet av mannen som norm och visar på att de som utgör 

                                                 
30 Ibid  
31 Ibid  

32 Skolverket, I enlighet med skolans värdegrund? (2006) http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-
enskild-
publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak
%2FRecord%3Fk%3D1659 (2014-09-09). s. 42 f. 
33 Skolverket http://www.skolverket.se/press/pressmeddelanden/2.5453/manga-larobocker-kan-upplevas-som-
krankande-eller-diskriminerande-1.22951 (2014-09-09). 
34 Ann-Sofie Ohlander, Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia (2010-02-20) 
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/139833 (2014-09-09). s. 28 f.   
35 Ibid. s. 60 f.  
36 Fredrik Bondestam, Kunskap som befrielse? En metaanalys av svensk forskning om jämställdhet och skola 1969–2009 (2010) 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/14/64/49/9760a3ee.pdf (2014-09-09).  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Historia
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D1659
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D1659
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D1659
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D1659
http://www.skolverket.se/press/pressmeddelanden/2.5453/manga-larobocker-kan-upplevas-som-krankande-eller-diskriminerande-1.22951
http://www.skolverket.se/press/pressmeddelanden/2.5453/manga-larobocker-kan-upplevas-som-krankande-eller-diskriminerande-1.22951
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/139833
http://www.regeringen.se/content/1/c6/14/64/49/9760a3ee.pdf
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normen till större del blir omskrivna i texten. Studien presenterar även att när läroboken försöker 

korrigera användandet av mannen som norm reproduceras istället skillnader. Eftersom det som 

presenteras utöver det manliga perspektivet sätts i relation till mannen.37 Ett annat exempel som 

Bondestam lyfter fram är heterosexualiteten som norm och hur det i sin tur styr hur homosexualitet 

presenterades. Problemet som Bondestam fann var att homosexualitet sattes i relation till 

heterosexualiteten (normen) och homosexualiteten blev således ”den andra”. I hanterandet av hur 

man lyfte fram ett bredare perspektiv bidrog därför istället till att reproducera föreställningen om 

”den andra”.38 En av slutsatserna studien kom fram till var att det saknas ett grundläggande 

genusperspektiv i skolan. Bondestam menar att det är problematiskt att det inte längre finns någon 

statlig undersökning av läromedel från ett jämställdhetsperspektiv, då läromedel kan använda sig 

av att reproducera könsnormativa förväntningar på kvinnor och män.39 

 

Utifrån dessa studier blir det intressant att redogöra för huruvida det skett någon förändring i 

representationen av kvinnor i historieläroböckerna eller om det går att finna samma typ av 

kategorisering och särskiljning av kvinnohistoria.  

Teori  

Både min bakgrund och mitt val av tidigare forskning visar på att kvinnor blir ”de andra” i 

historieskrivningen. Det har även framkommit att historia är ett ämne som värderas högt utifrån 

ett utbildande och medborgarskapande syfte. För att utföra min analys är det därför viktigt att 

använda mig av teorier som förstår verkligheten och historieskrivningen som konstruerad och även 

som föränderlig. Detta för att kunna förstå hur skrivandet av historia kan förstås utifrån ett 

maktperspektiv. De teorier jag ansett relevanta och gynnsamma för min studie är diskurs- och 

genusteori. Dessa två teorier utgår från att förståelsen av verkligheten konstrueras i språket och att 

språket har en möjlighet att konstruera och reproducera förväntningar som sedan befäst i 

förståelsen av verkligheten. Det innebär att förståelsen av verkligheten eller i mitt fall, historien, är 

föränderlig över tid.40 Därför är båda teorierna användbara för att undersöka hur begreppet kvinna 

skildras i en skriven text, för att exempelvis skildra huruvida det reproduceras könsnormativa 

antaganden i läroböckerna. 

Genusteori 

Eftersom språket konstruerar verkligheten är det viktigt att undersöka hur genus och kön framställs 

i språket.41 Detta innebär att det således blir intressant att undersöka språkliga utsagor i 

läroböckerna. Genom att använda mig av genusteori kan jag förstå könskonservativa mönster i 

(be)skrivningen av historien. För att visa på hur språk kan konstruera föreställningar har jag även 

                                                 
37 Ibid. s. 80 f.  
38 Ibid. s. 80 f.  
39 Ibid. s. 80 f.  
40 Torsten Thurén, Tanken, språket och verkligheten(Stockholm, 1995) s. 157 f. 
41 Nordenstam s. 35.  



 8 

valt att hantera kvinnohistoria som ett begrepp och som något som konstrueras i läroböckerna för 

att särskilja kvinnohistorien från den allmänna historieskrivningen.  

 

Genusanalysen handlar om att identifiera skillnader som konstrueras som manliga eller kvinnliga. 

Det som anses definiera en kvinna och vad som värderas kvinnligt går att förstå i kontrast till vad 

som innefattar att vara man eller vad som innefattar att vara manlig.42 Genom att utgå från att 

förståelser av kön är socialt konstruerat öppnas analysen från stereotypa antaganden.43 Det som 

har betecknats kvinnligt har haft lägre status och de befäster alltså en kvinna att ha lägre status än 

en man. Något som kan vara relevant att ha med sig i granskandet av historieskrivningen utifrån 

ett genusperspektiv är att genusteorin förstår historieskrivning som något som fungerat som ett 

tillvägagångsätt för att reproducera könsnormativa antaganden.44 

 

Genusteorin menar att i språket beskrivs kvinnan som ett komplement till mannen.45 Uppdelningen 

av män och kvinnor som biologiska motsatser konstrueras genom språk och handling. Kroppen 

existerar men blir en kvinnokropp respektive manskropp genom att reproducera 

könsförväntningar.46 Relationen mellan män och kvinnor är hierarkiskt utformad och grundar sig 

på mannens och kvinnans sexuella kompatibilitet.47 Denna relation legitimerar och sexualiserar 

underordnandet av kvinnan genom ett reproducerande av könstillhörigheter.48 Detta upprätthåller 

den heterosexuella matrisen. Begreppet den heterosexuella matrisen förklarar sambandet med 

skapandet av genus och skapandet av (hetero)sexualiteten som norm. Homosexualitet blir dess 

motsats och signalerar något avvikande.49 Med heterosexualiteten som norm ordnas föreställningen 

om manligt och kvinnligt.50 De konstruerade könen förväntas åtrå och komplettera varandra. Att 

vara kvinna likställs med att åtrå och bli åtrådd av en man.51 Denna utgångspunkt är relevant för 

mig då tidigare studier visar på att kvinnans roller befäst utifrån hennes och mannens biologiska 

kompatibilitet.    

Diskursteori 

Min utgångspunkt i detta arbete är att män och kvinnor tillskrivs skillnader och att grupperna inte 

är konstruerade av en objektiv sanning. Diskursen kvinna och diskursen man har låg respektive 

hög status oberoende av individens egen identitet, individen blir istället tvungen att leva upp till 

den diskurs som individen blir grupperad i.52 Detta förklarar hur ord eller begrepp konstrueras i 

                                                 
42 John Tosh, Historisk teori och metod (Lund, 2000) s. 237. 
43 Lykke s. 32. 
44 Ibid s. 34. 
45 Nordenstam s. 15.  
46 Lykke s. 33. 
47 Marianne Liljeström ”Om den heterorelaterade verkligheten och kvinnors liv” i Teorier om patriarkatet red. Gunnela 
Björk och Anna G. Jónasdóttir (Örebro, 2003) s. 101 f.  
48 Ibid, s. 100.  
49 Björk, Jónasdóttir, s. 103. 
50 Ibid, s. 102. 
51 Butler, Judith, Genustrubbel: feminism och identitetens subversion, (Göteborg, 2007) s. 194 f. 
52 Winther, Phillips, s 50 f  
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relation och i motsats till varandra.53 Exempelvis konstrueras begreppet manligt och kvinnligt i 

relation och motsats till varandra. Vilket jag även ser som ett sätt att konstruera kvinnohistoria som 

ett tillägg i relation till begreppet historia. Genom att skapa kategorin män respektive kategorin 

kvinnor görs således även en skillnad och olika egenskaper befäst till respektive grupp. På liknade 

sätt kan jag förstå hur olika antaganden befäst i antingen historia eller kvinnohistoria. 

 

Centralt för diskursteorin är att man förstår språket och subjektet i relation till varandra som ett 

tillvägagångsätt att konkretisera maktrelationer i samhället. Diskurser i samhället har makt att styra 

vad som är norm och vad som uppfattas som rätt eller fel, ont eller gott. Detta normaliserar och 

cementerar också den sociala ordning som styr vem som innehar mest respektive minst makt. 

Verkligheten är således alltså subjektiv och föränderlig men uppfattas som objektiv och bestående 

genom språket.54  Genom att använda mig av diskursteori kan jag förstå hur skrivandet av relevant 

historia skapas till något som uppfattas objektivt tillika bestående och att kvinnohistoria som ett 

(be)skrivande som uppfattas som ett perspektiv på historien.  

Metod 

För att förstå läroboken som text och en språklig konstruktion av historien som bidrar till att 

reproducera antaganden gällande kvinnan har jag valt att använda mig av brukstextanalys som 

metod. Brukstextanalysen är en användbar textanalys när man vill analysera olika former utav 

informativa eller lärande texter så som lagar, nyhetsartiklar eller som i mitt fall läroböcker.55 

Brukstextanalysen utgår från att texten är kommunikativ och har möjlighet att styra hur vi som 

läsare förstår texten och vad vi som läsare upplever som relevant. 56 Detta gör brukstexten relevant 

i denna studie då metoden utgår från att förstå en maktrelation i texten. Utifrån en brukstextanalys 

skildrar man denna maktrelation utifrån vem som är textens författare och vem som är textens 

mottagare.57 Mottagaren, det vill säga eleven, tar del av det som lärobokens författare anser relevant. 

Detta ger författaren och även skolan en maktposition.58 

 

En brukstext används för att omtala verkligheten.59 I detta fall omtalar läroböckerna historien, 

genom att skriva eller (be)skriva den. För att en brukstext ska uppfattas trovärdig ska texten så 

långt som möjligt undvika ett subjektivt språkbruk.60 Brukstexten ska heller inte vara känsloladdad. 

Detta gör texten konventionell, det vill säga att texten innehåll förstås som fakta och sanningar 

genom att återge exempelvis årtal.61 Hur läroböckerna förhåller sig till användandet av årtal är även 

                                                 
53 Ibid, s. 17.  
54 Winther, Phillips, s. 7 f.  
55 Lennart Hellspong, Per Ledin Vägar genom texten, handbok i brukstextanalys (Lund, 1997) s. 20 f. 
56 Ibid s. 30.  
57 Ibid s. 48. 
58 Ibid s. 135. 
59 Hellspong, Ledin s. 17. 
60 Ibid s. 34. 
61 Ibid s. 37. 
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relevant för min analys eftersom användandet av årtal befäster att en viss historisk händelse haft 

betydelse.62 I samband med att jag valt att använda mig av två teorier som menar att ”sanningen” 

är konstruerad kan jag förstå att det som lyfts upp som relevant historia i läroböcker är konstruerat. 

Således kan jag förstå att vilken historia som presenteras och hur den valda historien presenteras 

har en stor betydelse, eftersom det som står i läroböckerna bidrar till elevernas förståelse av 

historien. Det vill säga att det som står i en brukstext är stabilt och det skrivna ordet är bestående.63 

Denna förståelse av texten är relevant i min analys därför att det visar på vilken makt som en 

specifik läroboks historieskrivning innefattar. Eftersom läroböcker inte längre granskas innan de 

används i skolan är det upp till läraren att välja böcker till undervisningen. Den skrivna texten, det 

vill säga läroboken kommer läsas av elever så länge läraren beslutar det. Även om det kan finnas 

en komplettering i undervisningen av annat material eller en kritisk diskussion är det läroboken 

som är bestående och därför intressant att analysera. 

 

När man analyserar en brukstext är det varken möjligt eller givande att försöka sig på att analysera 

all text. Analysen ska istället rikta in sig på specifika ämnen och visa på exempel.64 Detta gör även 

så att metoden är relevant för min studie då mitt urval består av hela läroböcker som inte skulle 

vara gynnsamma att analysera utan en struktur i analysen. Det är vid en brukstextanalys viktigt vara 

fri från bestämda tillvägagångsätt för att förstå vad som är relevant att göra för avgränsningar i just 

den text som är analyseras. Däremot ska avgränsningen tolkas utifrån textens helhet.65  

 

Lärobokens ideationella struktur är det som skildrar vad läroboken vill förmedla.66 Ett första steg 

att närma sig analysen är att undersöka vad som presenteras som lärobokens metatext.67  Metatexten 

är en inledande text som berättar om den övergripande handlingen i ett stycke.68 Utifrån vad som 

står i metatexten kan det redogöras för om läroboken berör det som presenterats och vidare 

analyseras fram vilka teman som går att se i texten. Genom att granska vilka bestämda topiker, det 

vill säga vilket innehållsmönster texten följer, kan jag förstå textens teman.69 För att redogöra för 

innehållsmönstret i texten blir det viktigt att analysera hur olika kapitel presenteras och hur 

upplägget i dessa kapitel ser ut. För att redovisa detta använder jag mig av uttrycken mikro- och 

makrotema.70 Makrotemat är explicit, det vill säga anvisar olika teman, kapitel eller huvudavsnitt. 

Mikrotemat är implicit och anger vad texten handlar om utifrån kategoriseringen av ämnet.71 

Genom att granska textens helhet kan jag skildra hur mikroteman i läroböckerna förhåller sig i 

relation till läroböckernas makroteman.72  

                                                 
62 Ibid s. 105. 
63 Ibid s. 34. 
64 Ibid s. 48.  
65 Ibid s. 48 f.  
66 Ibid s. 117. 
67 Ibid s. 100. 
68 Ibid s. 100 f. 
69 Ibid s. 154 f.  
70 Ibid s. 120. 
71 Ibid s. 121.  
72 Ibid s. 154 f.  
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Något som även är relevant att analysera är hur läroböckerna använder sig av olika språkhandlingar 

för att presentera kvinnan. Då studien utgår från ett genusperspektiv har jag valt att presentera hur 

läroboken använder sig av tilltal texten när det gäller historiska personer.73 Jag kommer även 

använda mig av att analysera när värdeord används i läroböckerna för att antingen visa på något 

positivt eller negativt i texten.74 Det vill säga vilka antaganden och påståenden som skapas i texten 

och hur detta görs i relation till skrivandet om kvinnan. Detta för att olika språkhandlingar 

instämmer, svarar för, konstaterar eller förklarar. Exempelvis kan meningen ”så här var det förr” 

antingen försvara eller förklara historien.75 Detta kan tolkas utifrån hur författaren förhåller sig till 

texten.76 Förhållningsättet i texten går även att finna utifrån att lokalisera tilltal och omtal i texten.77 

Exempel på tilltal är vi svenskar och exempel på omtal är kvinnorna under medeltiden. 

Att inte reproducera det redan reproducerade  

Det som väljs att belysas i en studie kan både gynna och missgynna, i det här fallet kvinnan, utifrån 

ett maktperspektiv.78 För att vara självkritisk, gentemot min egen problemformulering, måste jag 

ställa mig frågorna; Vad innefattar det att jag utför en studie som behandlar kvinnan som en 

kategori skild från mannen? Vad tillför det att utföra en analys genom att granska en konstruerad 

kategori? Butler har fört ett resonemang kring hur kvinnoforskning ibland kan likställas till att vara 

representanter för kvinnor. Hon menar att det blir problematiskt just för att vad säger att kvinnorna 

vill representeras? Vad säger att kvinnor vill ingå i en begreppskategori?79  

 

I utförandet av den här studien kommer jag i samband med att jag lyfter upp och kritiserar 

särskiljandet av kvinnan i historie- (be)skrivningen, själv skilja på män och kvinnor när jag utgår 

från begreppet kvinna.80 För att problematisera detta skapande av kvinnor och män använder jag 

mig av Butlers teori om skapandet av kön som en kulturell och social process.81 Det gör att jag själv 

måste ta ställning till vilka värderingar jag reproducerar när jag väljer att använda mig av begreppet 

kvinna som en gruppmarkör. Jag anser att det i vissa fall kan vara missvisande att dela upp män 

och kvinnor i olika kategorier och motverka en genusanalys.  

 

I denna studie är syftet däremot att analysera en rådande kategorisering av kvinnan. Begreppet 

kvinna är alltså en redan skapad gruppering. Särskiljandet av kvinnohistoria och kvinnans historia är 

inte konstruerade av mig. Jag väljer att granska kvinnans roll i historien utifrån förståelsen av 

                                                 
73 Ibid s. 108.  
74 Ibid s. 170. 
75 Ibid. s. 162. 
76 Ibid s. 188 f. 
77 Ibid s. 191. 
78 Anteckningar från föreläsning Teori och metod – belyst ur två exempel av Camilla Forsberg (2014-01-23). 
79 Lykke s. 42.  

80 Ibid s. 44 f.  

81 Ibid s. 65. 
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kvinnan som ett begrepp, det vill säga en konstruerad grupp med antydda egenskaper. Med denna 

utgångspunkt vill jag öppna upp för en bredare förståelse av hur det som sätts i relation till normen 

skapas till ”den andra” och använda skapade kategorier eller grupperingar som ett redskap till att 

förstå missvisande historieskrivning.  

Analysmaterial  

Som framkommit i studiens bakgrund och tidigare forskning finns det funnits kritik av gamla 

läroböcker. I valet av mitt analysmaterial beslutade jag mig för att välja samtida läroböcker för att 

resonera kring om det endast är äldre läroböcker består av normativa och diskriminerande innehåll 

eller om det även finns liknande tendenser i samtida läroböcker. Materialen för min studie består 

som sagt utav tre olika läroböcker som används till svenska gymnasieelever idag. Böckerna är 

skrivna mellan 2007 och 2013. En av böckerna; Milstolpar82, är skriven innan historia blev ett 

kärnämne och de två andra böckerna; Samband historia plus83 och Samband historia tema84 är författade 

till den nya gymnasieskolan. Även om den äldsta boken är skriven för det gamla ämnet: Historia 

A, används den fortfarande till den obligatoriska historieundervisningen, om läraren väljer att ta in 

boken. Böckerna är skrivna för olika kurser och har därför olika svårighetsgrad eller tar upp olika 

begrepp. Anledningen att jag har valt dessa läroböcker till min analys är att dessa läroböcker berör 

de obligatoriska historiekurserna som finns i gymnasiet. Jag anser att det ger en bild av vad som 

anses som relevant historia för respektive gymnasieprogram.   

 

Milstolpar85 används för de första kurserna i historia (1a och 1b) och kan alltså läsas av samtliga 

elever på gymnasiet. Boken behandlar en traditionell historiebeskrivning och med det menar jag att 

den följer ett svenskt, tillika västerländskt perspektiv, utifrån en kronologisk ordning. Som namnet 

även redogör för så tar boken upp olika historiska milstolpar. Boken består av olika kapitel som 

berättar om olika tidsepoker. I varje kapitel finns det även olika textrutor med gul bakgrund som 

består av kuriosa information. Boken är 431 sidor lång och utgiven av förlaget Natur & kultur.  

 

Samband historia plus86 läroboken är även den traditionellt skriven med mest fokus kring ekonomisk 

och politisk historia. Däremot är indelandet av tidsepokerna förklarade på ett mer avancerat sätt 

och innan varje nytt kapitel presenteras viktiga personer, händelser och begrepp för den givna 

tidsepoken. Boken används för de första kurserna i historia (1a och 1 b) och kan alltså läsas av 

samtliga elever på gymnasiet. Boken är 543 sidor lång och utgiven av förlaget Bonnier Utbildning.  

 

                                                 
82 Lars-Göran Alm, Milstolpar, Historia A (Stockholm, 2007). 
83 Niklas Ericsson Magnus Hansson, Samband historia plus (Stockholm, 2009). 
84 Niklas Ericsson red. Samband historia tema (Stockholm, 2013).  
85 Alm 
86 Ericsson, Hansson  
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Samband historia tema87 skiljer sig från de andra böckerna då den lyfter fram ett större perspektiv på 

vad som är historia. Exempelvis lyfts kulturhistoria upp som en viktig del. Texten är inte lika 

”lärande” skriven utan är mer öppen och exemplifierande. Något som även görs i den här boken 

är att historiska texter blir analyserade utifrån ett genusperspektiv. Värt att nämna är även att det 

är elever som går samhällsorienterade linjer som använder denna bok till sin obligatoriska 

undervisning. Boken är 476 sidor lång och utgiven av förlaget Sanoma utbildning.  

 

Eftersom det finns en skillnad i vad de olika kurserna berör har jag valt detta urval för att få en 

helhetsbild av hur begreppet kvinna konstrueras i de olika kurserna på gymnasiet. Ur ett 

övergripande perspektiv kan de två böckerna som behandlar 1a-1b kurserna beskrivas som 

traditionella ”faktaböcker” medan den sista boken som behandlar 2ab-3 kurserna handlar om 

samhälls- och kulturhistoria i en större utsträckning.  

Avgränsningar i mitt analysmaterial  

När jag gjorde mitt val av de läroböcker jag skulle använda i min analys utgick jag från tre kriterier. 

Jag ville analysera böcker som var moderna men även var författade både innan och efter den nya 

gymnasieskolan inrättades år 2011. Jag ville även att läroböckerna skulle ingå i den obligatoriska 

historia undervisningen för att de skulle vara relevant utifrån mitt syfte och studiens bakgrund och 

trovärdighet. Jag beslutade att använda mig av två böcker som var obligatoriska för samtliga 

inriktningar på gymnasiet, det vill säga Milstolpar och Samband historia plus och boken Samband historia 

tema som är obligatorisk för samhälls- och humanist eleverna. Detta för att ge en helhetsbild av vad 

som kan tolkas som relevant historia undervisning men även för att resonera kring vad som skiljde 

de olika böckerna åt. Jag valde även att använda mig av böcker som är utgivna av stora förlag inom 

läroböcker för att göra min studie relevant. Jag tillfrågade även ett gymnasiebibliotek vilka böcker 

de använder sig av och vilka de ansåg vara populära att använda till historieundervisning.  

Tillvägagångsätt för min analys  

Anledningen att jag har valt att kombinera diskursteori och brukstextanalys är för att jag utgår från 

att relevant historia skapas som trovärdig utifrån den diskurs som styr den relevanta 

historieskrivningen. Kravet på att alla gymnasieelever ska studera ämnet kan tolkas som att det 

finns en diskurs i Sverige som anser att kunskap om vår historia är en viktig del i formandet av 

samhällsmedborgaren. Det vill säga att kunskap om historia formar en god medborgare. Genom 

hur ämnet historia är motiverat kan jag dra paralleller till den information jag finner i läroböcker 

för historia. Beroende på vilket perspektiv på historien och historieskrivningen som presenteras 

kan man förstå skapandet av relevant historieskrivning. 

 

Jag började min analys genom att först analysera vilka olika tidsepoker och kapitel som framställdes 

som viktiga i de olika läroböckerna. Sedan gjorde jag en genomsökning i hela böckerna för att söka 

                                                 
87 Ericsson  
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vilket mönster textens uppdelning följer och om det finns något mönster i hur kvinnan presenteras 

i texten. Utifrån de mönster jag funnit har jag fokuserat på att använda mig av de delar i texten som 

visar på dessa mönster. Jag har även beslutat att fokusera på hur läroböckerna presenterar 

kvinnohistoria och hur de använder sig av genusperspektivet i läroböckerna. Genom de olika 

begrepp som jag presenterat i mitt metodavsnitt kommer jag att visa på hur lärobokstexten 

särskiljer kvinnan från den relevanta historieskrivningen genom att använda sig av en annan 

placering av texten gällande kvinnor. Eller hur värdeord eller omtal av kvinnan görs vilket leder till 

att historieskrivningen av kvinnan framstår som antagande och mindre trovärdig. När kvinnan 

omtalas i läroböcker redogörs även olika antaganden om Sverige idag. Exempelvis redogörs det i 

samband med skrivandet om allmän rösträtt att Sverige idag är ett jämställt land. Oberoende av 

vad man anser om det påståendet kan man tolka detta som att texten tar ställning och fyller ut 

historieskrivningen med antaganden. Det leder även till att mottagaren får en riktad förståelse av 

kvinnohistoria och kvinnans roll i historien som kan kopplas till en samtida kontext.  Eftersom jag 

utgår från två teorier som förstår historia som något som konstrueras har jag utgått från att se 

skrivandet av historia utifrån ett maktperspektiv som konstruerar relevant historia genom att skriva 

om historia eller (be)skriva historia.  

 

Jag vill i min analys visa på hur kategoriseringen av kvinnor reproduceras i samtida läroböcker. Jag 

har valt att förklara hur kvinnohistoria görs skilt från den relevanta historieskrivningen genom att 

presentera hur läroböckerna (be)skriver kvinnan, detta utifrån att kvinnan (be)skrivs i relation till 

mannen. Mannen används inte som begrepp i historieskrivningen utan används för att beskriva 

den allmänna historien. Det vill säga när läroboken skriver om arbetarklassmännens förutsättningar 

under en viss tidsepok, skrivs det endast ut: arbetarklassens förutsättningar. Att det handlar om 

arbetarklassmännen blir i historieskrivningen underförstått.  
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Analys   

Innehållet i texten, det vill säga textens ideationella struktur styrs av olika teman.88 För att resonera 

kring läroböckernas historieskrivning inleds analysen med att presentera läroböckernas mikro- och 

makroteman. Det jag finner är att det går att se ett samband av makroteman utifrån ett manligt 

perspektiv och en kvinnlig representation i relation till dessa huvudteman. Jag har valt att använda 

mig av Hirdmans begrepp tilläggshistoria89 för att visa på hur kvinnan särskiljs från den allmänna 

historieskrivningen.  

Tilläggshistorien   

Som jag tidigare nämnt är läroböckerna uppdelade i olika kapitel, där respektive kapitel följer en 

tematik som med hjälp av brukstextanalysen kan förstås som en slags kategorisering av relevant 

historia. Med det menar jag att det finns en uppdelning av vilken historia som skrivs i olika delar av 

texten. Med hjälp av att granska textens uppbyggnad utifrån ett mikro- och makrotema kan jag se 

vilken historieskrivning som skrivs i huvudtexten, i textrutor, i bildtexter och i metatexten. Det blir 

ett sätt för mig att tydliggöra hur historieskrivningen förhåller sig till textens uppdelning. Ett 

exempel på denna uppdelning finns i kapitlet Genombrott för industrialiseringen där det i huvudtexten 

följer underrubriker som berör Sågverken, Verkstadsindustrin och Järnvägarna.90 Den sista 

underrubriken står i en textruta med en gul bakgrund och rubriken lyder Järnspisen.91 Järnspisens 

genombrott i industrialiseringen skiljs alltså ut från de andra rubrikerna och kategoriseras som ett 

tillägg. Genombrottet som rör kvinnan värderas alltså på ett annat sätt och blir ett tillägg i en allmän 

historieskrivning. Det som avser mannen skrivs i huvudtexten och detta följer strukturen att det 

som historiskt rört män värderas som allmän historia och en allmän historieskrivning. 

 

Ett sätt att synliggöra hur begreppet tilläggshistoria verkar är genom att skildra hur läroböcker 

konstruerar en uppdelning mellan historieskrivning genom att använda kvinnan som begrepp eller 

att skriva om kvinnan utanför huvudtexten. Ett vanligt sätt att lägga till kvinnor i historien är att 

skriva om kvinnan i olika textrutor med rubriker som ”Kvinnan i (…) samhället.” Ett ytterligare 

tillvägagångsätt för att skilja texten från huvudtexten är att byta bakgrundsfärg på texten som rör 

kvinnan. Detta sker som ett avbrott i huvudtexten och blir som en sorts kuriosa text. Dessutom är 

texterna oftast korta, vanligtvis en halv sida. Exempel på sådana texter är Kvinnorna under antiken,92 

Kvinnorna och politiken,93 Kvinnan i det medeltida samhället94 och Medelklassens kvinnor.95  

 

                                                 
88 Ibid s. 117. 
89 Hirdman, Om kvinnohistoria och genushistoria 
http://www.historia.su.se/polopoly_fs/1.28274.1321532121!/Hirdmankvinnohistgenushist.pdf (2014-10-09). 
90 Alm s. 242 f. 
91 Ibid s. 245 
92 Ibid s. 42. 
93 Ibid s. 195 
94 Ibid s. 66 
95 Ibid s. 237  

http://www.historia.su.se/polopoly_fs/1.28274.1321532121!/Hirdmankvinnohistgenushist.pdf
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Texternas innehåll är komprimerat, inte enbart på grund utav att de är korta men även för att de 

består av olikriktat innehåll. Detta gör texten spretig och lämnar många frågetecken. Ett exempel 

på det är texten om Arbetarklassens kvinnor där det står att kvinnan var den mest utnyttjade arbetaren, 

med dåligt betalt och dubbelarbete. Texten avslutas: ”Att leva hos en familj innebar ett 

beroendeförhållande som ibland kunde skapa en svår situation för en ung kvinna. Sexuella 

trakasserier är ingen ny företeelse.”96 Utifrån min tolkning berör textens avslut en annan 

problematik för den historiska kvinnan och detta knyts även ihop med samtiden, vilket försvårarar 

textens trovärdighet som undervisningsmaterial, då en brukstext ska vara fri från värdeord för att 

behålla sin trovärdighet. Jag tolkar det även som ett försök till att lyfta upp en problematik för 

kvinnan, men då det inte sätts i relation till huvudtexten förstås inte kvinnans förutsättningar i 

relation till mannens förutsättningar. Denna indelning och särskiljning av historieskrivningen och 

historie(be)skrivningen är en vanlig företeelse i läroböckerna. Det är ett sätt för läroboken att 

nämna kvinnan eller kvinnans historiska förutsättningar utan att egentligen skriva om det. Ett 

liknade exempel som även visar på ett icke-problematiserande av kvinnans förutsättningar i ett 

historiskt perspektiv är citatet som berör prostituerade kvinnor under antiken (hetärerna), där 

kvinnan inte hade några rättigheter eller fick vara i det offentliga rummet:  

 

Hetärerna kunde röra sig ganska fritt bland männen till skillnad från den andra gruppen kvinnor som inte fick vara ute 

på gatan.97  

 

Utifrån denna (be)skrivning skulle det vara positivt att som kvinna under antiken kunna röra sig 

fritt på gatan. Detta citat kommer från en bildtext och sätts inte i relation till huvudtexten. På så 

vis sätts inte kvinnan och männens historia i relation till varandra. 

  

På liknade sätt hanterar läroböckerna även (be)skrivandet av viktiga historiska kvinnor. Utifrån ett 

makro- och mikroperspektiv sker presentationen av dessa kvinnor i tilläggstexten (metatexten, 

textrutorna, bildtexterna) och inte i huvudtexten. I en av böckerna, Samband historia, Historia plus 

presenteras det inför varje kapitel nyckelord och viktiga historiska personer för epoken kapitlet 

berör. Vanligtvis lyfts tio manliga historiska personer upp under varje epok och två kvinnliga 

historiska personer. Inför vissa kapitel nämns enbart en kvinna. Men det är inte bara i den inledande 

sammanfattningen som de historiska kvinnorna blir orättvist representerade, detta visar sig även i 

hur mycket utrymme viktiga historiska kvinnor får i huvudtexten. I analysen framgår att 

läroböckerna (be)skriver kvinnan i metatexten, det vill säga i den text som beskriver vad innehållet 

i en text består av.98 Exempel på (be)skrivningen är hur det i metatexten förklaras att en viss kvinna 

varit viktig under en viss epok men i kapitlet som följer står det endast om henne i en bildtext eller 

i en textruta. Skrivandet av kvinnan görs alltså inte i huvudtexten, utan enbart i metatexten. Detta 

är inte enbart att förstå som att kvinnan blir tillagd i historieskrivningen utan även ett sätt att 

                                                 
96 Ibid s. 234  
97 Ericsson, Hansson s. 69. 

98 Hellspong, Ledin s. 100 f.   
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benämna henne utan att skriva om henne. Jag har valt att presentera detta genom några exempel 

ifrån läroböckerna:  

 

Heliga Birgitta lyfts i inledningen av kapitlet om medeltiden fram som en betydelsefull person99 

men nämns sedan i kapitlet med enbart en bildtext.100 I kapitlet Tidig modern tid lyfts Drottning 

Kristina upp som en viktig person101. Det som står om henne i huvudtexten är ”Den kulturellt 

intresserade Kristina omgavs av framstående personligheter av utländskt ursprung, exempel den 

franska filosofen Descartes”.102 Presentationen av att drottning Kristina som en viktig historisk 

person sker alltså utifrån vilka (män) hon omgavs av. Mary Wollenstonecraft är en annan kvinna 

som i metatexten nämns som en viktig historisk person under 1700- och 1800-talet, däremot nämns 

hon inte i kapitlet som avser tidsepoken.103 Emmeline Pankhurst och Fredrika Bremer lyfts upp 

som viktiga personer under 1800- och 1900-talet och under rubriken viktiga begrepp står även 

feminism.104 Pankhurst nämns i anslutning till att läroboken (be)skriver den engelska 

Suffragettrörelsen.105 Bremer är även hon förknippad med kvinnorörelsen som det står om på en 

halv sida under kapitlet folkrörelser.106 Däremot sammanlänkas inte dessa med begreppet feminism, 

trots att begreppet stod med som ett av de viktiga begreppen i metatexten. Under rubriken 

Kvinnofrågan lyfts däremot Carl Johan Love Almqvist upp. Hans text Det går an sammanlänkas med 

reformer för ökad jämställdhet och kvinnofrågan som berörs på två sidor i boken.107 Att det står 

om honom i huvudtexten, trots att han i metatexten inte lyfts upp som en historisk person under 

århundradet, signalerar att han inte behöver vara en ”viktig historisk person” för att få ingå i 

huvudtexten och presenteras med en titel och omtalas utifrån vem han var i historien.  

 

Detta är återkommande för de tre böcker som jag analyserar och jag ser det som ett sätt att 

reproducera särskiljandet av kvinnan och kvinnohistorien från den allmänna och relevanta 

historieskrivningen. Att ingå i den löpande texten kan då bli symboliskt för att ingå i den allmänna 

historieskrivningen. Utifrån det första steget i min analys förstår jag alltså att det inte enbart rör sig 

om en problematik utifrån en kvinnlig representation i texten. Problematiken finner jag däremot i 

att kvinnan och mannens förutsättningar presenteras var för sig och således inte sätts i relation till 

varandra. Utifrån att historieskrivandet delar upp texten kan historien skrivas på detta sätt utan att 

problematiseras.  

 

                                                 
99 Ericsson, Hansson s. 93. 

100 Ibid s. 136. 

101 Ibid s. 147. 

102 Ibid s. 203. 

103 Ibid s. 216. 

104 Ibid s. 292. 
105 Ibid s. 311. 
106 Ibid s. 36.  
107 Ibid s. 349 f. 



 18 

Jag har funnit att kvinnan som begrepp används för att omtala historien. För att förtydliga hur 

läroböckerna använder sig av tilltal och omtal i sin text 108  har jag utvecklat ett begrepp som jag valt 

att kalla: (Be)skrivning.  Begreppet är utformat för att konkretisera att (be)skrivningen av kvinnan i 

läroböckerna följer som ett språkligt tillägg till den ”allmänna” historieskrivningen. Hanterandet av 

historie(be)skrivningen och historieskrivningen befäster alltså utifrån språkanvändandet kvinnan i 

relation till mannen.109  

(Be)skrivningen av kvinnan 

(Be)skrivandet av kvinnan kan förstås som ett mikrotema där kvinnan nämns i anslutning till det 

allmänna historieskrivandet. I detta avsnitt kommer jag att utveckla mitt resonemang och visa på 

hur (be)skrivandet av kvinnan skapas som en subjektiv och tillika otrovärdig tilläggshistoria. Detta 

genom att läroböckerna använder sig av värdeord som signalerar att texten är känsloladdad. 

Som jag nämnt i studiens bakgrundsavsnitt finns det en historisk uppfattning om att kvinnan är 

ointellektuell och att kvinnans egenskaper är motsatta mannens.110 Anledningen att jag presenterat 

kvinnohistorisk forskning är för att visa hur historieskrivningen i samtida läroböcker anammar 

dessa historiska uppfattningar. Trots att kvinnohistorisk kritik lyfts fram i tidigare historieskrivning 

som felaktig och visat på att kvinnan blir icke representerad i historien, hanteras fortfarande 

historieskrivandet genom att lägga till ”kvinnan” i det redan befintliga. På detta vis skapas det en 

illusion av att kvinnan inte varit lika delaktig i historien. Detta yttrar sig bland annat genom att 

kvinnan blir en symbol för ett skeende och inte, eller ofta väldigt kort eller utan sammanhang, 

förklarad utifrån den hon är som person med en titel.  

Utifrån motiverandet av historia som skolämne som formande för medborgaren har jag även 

analyserat läroböckernas användande av begreppet medborgarskap. Jag ser ett samband mellan 

(be)skrivandet av kvinnan och det kvinnliga medborgarskapet i kontrast till mannens 

medborgarskap. Nedan följer citat där läroböckerna skriver om medborgarens förutsättningar:  

Arbetarklassen fick från 1850 och framåt allt bättre löner111  

Den liberala medelklassen fick de ekonomiska friheter de ville ha112 

År 1867 ändrade de reglerna för rösträtt så att hela medelklassen och de bäst avlönande arbetarna 
fick rösta113  

Dessa tre citat talar om medborgarna, arbetsklassen och medelklassen utifrån manens perspektiv. 

Mannens löner, mannens friheter och mannens rösträtt. Dessa exempel på medborgarens 

förutsättningar avser endast männens medborgarskap. Det går att konstatera då kvinnan varken 

                                                 
108Hellspong, Ledin s. 191. 
109 Nordenstam s. 15.  
110 Börjesson s. 21.  

111 Alm s. 257. 
112 Ibid s. 257. 
113 Ibid s. 257-258. 
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ansågs myndig, fick lönearbeta eller rösta. Det kvinnliga perspektivet på medborgarskap blir alltså 

inte presenterat i huvudtexten.  

 

Under samma epok men i en annan av böckerna står det: I västra Europa var 1830- och 1840-talen 

gyllene decennier för borgerligheten. I anslutning till texten finns en bild och på bilden syns en ung kvinna. 

Hon sitter mitt i hemmet och representerar de gyllene decennierna för borgerligheten.114 Trots att 

kvinnan inte kunde ta del av det medborgerliga rättigheterna blir den okända kvinnan blir alltså ett 

redskap för att (be)skriva mannens position i historien. Dessa exempel följer idén om att 

samhällsmedborgaren som utgörs av den intellektuella mannen i motsats till den andra okända 

kvinnan. Kvinnan används således för att (be)skriva ett historiskt skeende och inte som en del den 

relevanta historieskrivningen.  

 

Ett annat intressant perspektiv på hanterandet av manligt och kvinnligt i relation till vilka sociala 

förutsättningar och medborgliga rättigheter kvinnan har haft under historien är hur läroböckerna 

presenterar kvinnan. Det presenteras i en av böckerna att kvinnan hade ”kvinnliga” kompetenser 

och hur hennes kompetenser i sin tur konstruerade ett så kallat beroende hos mannen:    

… på grund av detta beroende gifte en bonde vanligen om sig om hans hustru dog. Han behövde 
en kvinna för att ta hand om gårdens "kvinnliga" uppgifter. Faktum är att han var mer beroende 
av henne än tvärtom, eftersom en kvinna kunde sköta "mansjobb" vid behov.115  

Här försöker författaren göra en poäng av att kvinnan i en historisk kontext var mer mångsidig än 

mannen och därför mindre beroende av honom. Denna kvinnoroll är helt (be)skriven utifrån 

relationen till mannen. Det som gör formuleringen missvisande är att kvinnan under 

industrialiseringen varken ansågs myndig eller hade tillåtelse att rösta eller arbeta. En kvinna utan 

man var alltså omyndig och hade inte valet att vara utan en man. Att denna form av missvisande 

historieskrivning kan ske ser jag som ett tecken på att mannen och kvinnans historia inte 

presenteras i anslutning till varandra.   

(Be)skrivningen av kvinnorollerna  

Utifrån läroböckernas historieskrivning har jag upptäckt en uppdelning av kvinnan i framförallt tre 

roller som anammar olika egenskaper och fungerar som redskap för historie(be)skrivningen. Dessa 

roller tillskrivs olika värdeord som signalerar deras roll i historien men kan även sammankopplas 

till en samtida förståelse av kvinnan. Den första kategorin berör (be)skrivandet av den starka 

kvinnan, det vill säga den ofta dubbelarbetande arbetarklasskvinnan. Makan och modern skildras 

ofta som arbetarklasskvinna. En annan återkommande kategori berör den vackra, fria och sorglösa 

överklasskvinnan som ofta i böckerna symboliserar frihet. Den sista kategorin är 

undantagskvinnan, som består av viktiga historiska kvinnor som i texten ofta blir ifrågasatta 

gällande sin könstillhörighet och sexuella läggning. Jag ser denna (be)skrivning av kvinnorollerna i 

                                                 
114 Ibid s. 201. 
115 Ericsson, Hansson s. 327-328.  
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läroböckerna som ett sätt att reproducera kvinnoroller som funnits i en historisk kontext.  Jag ser 

alltså en koppling mellan hur man beskrivit kvinnans roll på 1700-talet116 och hur kvinnan (be)skrivs 

i samtida läroböcker. Något som anses problematiskt utifrån ett kvinnohistoriskt perspektiv.   

 

Utifrån min analys har jag även sett att läroböckerna befäster kvinnor som följer heteronormativa 

mönster med positivt laddade värdeord.  Så här står det om en kvinna under mellankrigstiden  

En tysk åttabarns familj 1940. Modern bär stolt sitt ”Mutterkreuz” (moderskors) i ett band om 
halsen.117  

Kvinnan får ofta symbolisera det vackra moderskapet på ett samhälleligt och privat plan. Värdeord 

som återger hur kvinnan är stolt moder används som tilläggsord för att beskriva en kvinna som 

följer normen.118 I motsats används värdeord som aggressiv för att (be)skriva Suffragetten som är en 

1800-tals feminist från England. Suffragetten presenteras som en undantagskvinna som var 

våldsam och ofta bråkade med polisen. Kvinnor som bryter normen av vad som anses som 

kvinnligt befäst alltså med negativt klingande ord.119 Även här följer läroböckerna den 

historieskildring som kritiserats av kvinnohistoriker och (be)skriver kvinnorna som kämpade för 

kvinnors rättigheter som undantagskvinnor. Därmed reproducerar läroböckerna samma 

föreställning om Suffragetten som fanns på 1800-talet.120  

 

När kvinnan i historien inte följer den kvinnliga, och underförstått heterosexuella normen, 

ifrågasätts hennes sexuella tillhörighet/läggning. En historisk kvinna som bryter mot normen blir 

(be)skriven utifrån (o)kvinnliga egenskaper som: barnlös, androgyn, intellektuell och ogift. Att vara 

(o)kvinnlig som kvinna skapas som ett undantag. En äkta man är manlig och en äkta kvinna är 

kvinnlig.121 Ett exempel är (be)skrivningen av drottning Kristina. Hon beskrivs i en av läroböckerna 

som intelligent och ambitiös, något som under tiden signalerade okvinnliga egenskaper. Hon 

regerade i Sverige 1644-1654 och abdikerade i Rom där hon konverterade till romersk katolska 

kyrkan. I boken frågar sig författaren (som även stavar hennes namn fel):  

Varför abdikerade Christina? Varför blev hon katolik? Och varför gifte hon sig inte? Älskade 
hon någon som hon inte kunde få? Var hon lesbisk?122  

(Be)skrivningen av kvinnohistorien i läroböckerna 

Utifrån en övergripande sidräkning av läroböckerna kan det konstateras att kvinnohistorien inte 

har mycket utrymme i historieskrivningen. Kvinnohistorien är en del av ett mikrotema under 

makrotemat som utgör kapitlen som avser tidsepokerna under 1800-talet och början av 1900-talet.  

                                                 
116 Johanisson s. 14. 
117 Alm s. 317. 
118 Hellspong, Ledin s. 170.  
119 Ibid. s 170. 
120 Johannisson s. 24 f.  
121 Björk, Jónasdóttir s. 101 f.  
122 Alm s. 145.  
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En annan kvinnohistoria konstrueras således i läroböckerna i jämförelse med det forskningsområde 

som är benämnt kvinnohistoria. 

 

(Be)skrivningen om kvinnohistorien följer samma princip som (be)skrivandet av kvinnan. 

Skrivandet sker ofta i slutet av kapitlen med gul bakgrund och består vanligtvis av en halv sida långa 

texter. I boken Milstolpar (be)skrivs Feminismen kring sekelskiftet123 och Suffragetterna.124  Boken lyfter 

även den andra vågens feminism. 125 I Samband Historia Plus är kvinnorörelsen mest centrerad till 

allmän rösträtt men förklarar vad ordet Suffragett betyder och lyfter även fram Emmeline 

Pankhurst.126 I Samband Historia Tema står det om kampen för allmän rösträtt och jämlika 

medborgare under slutet av 1800-tal till mitten av 1950-talet fast detta presenteras inte i relation till 

kvinnorörelsen.127 Boken nämner inte begreppet feminism. Däremot lyfts kvinno- och 

genushistoria fram på en halv sida i boken.128 

 

När det står om kvinnohistoria eller kvinnorörelsen i läroböckerna förklaras kvinnorörelsen utifrån 

hur kvinnorna i kvinnorörelsen uppfattade sin samtid. Deras uppfattningar sätts däremot inte i 

relation till den rådande samhällsuppbyggnaden eftersom skrivandet inte sker i huvudtexten. 

Därför presenteras inte kvinnohistorien i relation till vilken kvinnosyn som rådde utan kvinnosynen 

presenteras i form av hur kvinnorna i kvinnorörelsen uppfattade sin situation. Kvinnorna i 

kvinnorörelserna blir de som utifrån lärobokens presentation ser kvinnoförtrycket. Att det fanns 

orättvisor för kvinnor i en historisk kontext skapas alltså som en kvinnohistorisk tolkning. Det är 

i anslutning till (be)skrivandet av kvinnohistorien som missgynnande förutsättningar för kvinnor 

lyfts upp. Utifrån denna (be)skrivning är det alltså inte en historieskrivning om kvinnans 

förutsättningar utan utifrån en historisk uppfattning. Kvinnans förutsättningar blir alltså (be)skrivet 

som en feministisk uppfattning. Feministerna uppfattade att det var orättvist att kvinnan var 

omyndig, inte kunde rösta, inte hade rätt till sin egen ekonomi och blev utsatta för olika sorters 

övergrepp.  

 

I (be)skrivandet av feminism och kvinnoföreningar förklaras det i läroböckerna att det rörde sig 

om ett fåtal medelklasskvinnor som även ”fick med sig en del överklasskvinnor”.129  

Kvinnoföreningarna beskrivs med meningen ”de var inte stora, men de fanns och märktes.” 130  

Suffragetterna beskrivs som en liten grupp kvinnor som var arga och våldsamma och som genom 

att bryta lagen försöka skapa uppror i England.131  

 

                                                 
123 Ibid s. 271. 
124 Ibid s. 272. 
125 Ibid s. 372. 
126 Ericsson, Hansson s. 311-312.   
127 Ericsson s. 218 f. 
128 Ericsson s. 232. 
129 Alm s. 271. 
130 Ibid s. 255.  
131 Ibid s. 272. 
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Dessa meningar konstaterar att det inte var alla kvinnor som var en del av kvinnorörelsen, de 

trycker till och med på att de inte var så många. I den bok där kvinnorörelsen eller feminismen 

nämns lyfts Suffragetterna upp som exempel och de får representera feministerna i texten. 

Representationen av feminismen görs alltså utifrån en liberal, vit, medelklassfeminism på 1800-

talet132. Vidare nämns inte feminismen i läroböckerna förrän (be)skrivningen om andra vågens 

feminism. Det lyfts inte fram några viktiga historiska personer från andra vågens feminism. När 

det står om andra vågens feminism är den informationen centrerad kring kravet på en bättre 

dagisverksamhet133. Om läsaren ska få en referens till vem som är en feminist är det alltså 

Suffragetterna som presenteras. Denna historie(be)skrivning i anslutning till att de också befäst att 

Suffragetterna var en liten grupp kvinnor anser jag framställer feminism som daterat.  

 

Årtal är en intressant indelning av vår historia, den ger oss möjlighet att linjärt förstå 

samhällsförändringen i en historisk kontext. Årtal är även en viktig del i kvinnohistoria för att få 

kunskap om orättvisor och viktiga historiska genombrott. Användandet av årtal för att påvisa något 

kan även vara missvisande, eller rättare sagt, den icke följande diskussionen kanske är det mest 

missvisande. Ett exempel på det är (be)skrivningen av kvinnokampen i årtal och vad det påvisar. 

Genom att inte skriva ut exakta årtal i läroböckerna blir det svårare för läsaren att veta när den 

kvinnliga frigörelsen faktiskt ägde rum. Exempelvis för att förklara kvinnans ”frigörelse” står det 

bland annat ”i slutet av 1800-talet” och ”i början av 1900-talet”, vilket blir missvisande utifrån ett 

kvinnohistoriskt perspektiv. Som jag presenterar i studiens bakgrund var 1800-talet ett århundrande 

där kvinnan i början av århundrandet inte ansågs myndig och att hennes underlägsenhet befästes i 

biologismen. Ur det motstånd som kom från kvinnorörelsen förändrades kvinnans förutsättningar 

men eftersom detta inte skrivs ut i läroböckerna blir det svårare att följa kvinnans historia utifrån 

en kronologisk utgångspunkt. Ett annat missvisande sätt att skriva ut årtal på är att det står i 

huvudtexten att det infördes allmän rösträtt i England 1918134 och att senare står det i en bildtext i 

samma bok att det var först 1928 som det blev lika rösträtt eftersom det bara var kvinnor över 30 

år som fick rösta de första tio åren i England.135  

 

Det årtal som blir centralt i (be)skrivandet om kvinnohistorien i läroböckerna är året då kvinnlig 

rösträtt infördes. Detta sätter jag i relation till att begrepp som patriarkat och strukturell makt är så 

gott som obefintliga i historieskrivningen. Att det centrala historie(be)skrivandet utgår från den 

allmänna rösträtten, kan tolkas som att historieskrivningen ger utrymme för en viktig lagförändring, 

men i relation till att kvinnors förutsättningar i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet inte 

presenteras i huvudtexten, säger (be)skrivandet av den allmänna rösträtten relativt lite om kvinnans 

förutsättningar i en historisk kontext. Jämställdhet i läroböckerna likställs med att få rösta och 

således blir den allmänna rösträtten en symbol för det jämställda samhället.  

                                                 
132 Ibid s. 253. 
133 Ibid s. 372. 
134 Ericsson, Hansson s. 234 f.  
135 Ibid s. 317.  
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I Samband historia tema förklaras andra världskriget som en anledning till allmän rösträtt och 

kvinnojobb och kvinnolöner och inte i relation till något som kvinnorörelsen kämpat för. Istället 

(be)skrivs hur krigen skapade möjligheter för kvinnan.  

Attityder kring manligt och kvinnligt förändrades. Nästan direkt efter kriget fick kvinnor 
rösträtt i flera av de tidigare krigförande länderna. På så sätt hade kriget inneburit en utjämning 
mellan könen.136 

Detta signalerar att det var kriget och inte kvinnorörelsen som ledde till ökad jämställdhet i 

samhället. Att endast lyfta fram rösträtten ser jag som ett sätt att förenkla historieskrivningen. Det 

är även sättet att använda sig av datum där dateringar presenteras utan sammanhang. Vad jag menar 

med detta är att år 1921 (när kvinnor fick rösta för första gången i Sverige) inte sätts i relation till 

vilket år kampen för rösträtt började, det vill säga hur lång tid kampen tog. Kvinnorörelsens kamp 

och årtalen som presenteras i boken förklaras aldrig i relation till varandra.  

(Be)skrivningen av genusperspektivet  

Utifrån en brukstextanalys har jag tolkat skrivandet av relevant historia genom den konstruerade 

idén om nationalstater och styrningen av världen förstådd utifrån en politisk- och ekonomisk 

historieskrivning. Att historia är viktigt för medborgaren och identiteten följer skrivandet av den 

ekonomiska och politiska historian som relevant historia. Den manliga normen har historiskt sett 

format förståelsen av både historia som skolämne men också som relevant historieskrivning. 

Kvinnoperspektivet används fortfarande som en historie(be)skrivning och får representera den 

sociala historian eller i viss mån exemplifiera den politiska och ekonomiska historian.  

 

Genusperspektivet presenteras i läroböckerna som en del av inriktningarna i en social historia och 

utifrån den indelningen styrs hur mycket utrymme perspektivet får i de olika böckerna. 

Genusperspektivet förklaras och anammas utförligare i boken Samband historia plus137 som riktar sig 

främst till samhällsorienterade program. I boken berörs däremot inte historisk fakta i samma 

traditionella bemärkelse som i de två andra böckerna. Läroboken som lyfter fram genusperspektivet 

mest är alltså även den bok som skriver minst om kvinnohistorien, kvinnans liv och historiska 

kvinnor.  I de två äldre böckerna, Samband historia tema138 och Milstolpar139 förknippas fakta alltså 

med den politiska och ekonomiska historien och genus används som ett redskap inom förståelsen 

av social historia.140 Genusperspektivet används utifrån min analys i de två äldre böckerna ofta för 

att (be)skriva kvinnans perspektiv.  

 

                                                 
136 Ibid s. 379. 
137 Ericsson 
138 Ericsson, Hansson  
139 Alm 
140 Ericsson, Hansson s. 27.  
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Utifrån mitt urval finns det alltså en djupare förståelse för genusperspektivet, mångkultur och den 

moderna människan i Samband historia plus141 som är författad 2013. Denna lärobok är dock inte 

författad till alla gymnasieelever och är således endast obligatorisk för elever som läser 

samhällsorienterade program. Vad säger detta om genusvetenskapens betydelse för formandet av 

den svenska medborgaren? Jag ser detta problematiskt eftersom risken är att de mål som skolan 

har, att eleven kritiskt ska kunna förstå sin historia, kunna resonera kring historiska och politiska 

händelser, blir utan verktyg för vad som skedde med halva befolkningen. 

(…)Skrivandet av relevant historia  

Syftet med att redogöra för hur historieämnet värderas i dagens Sverige har varit för att jag ser ett 

samband med ämnets värdering och hur historien (be)skrivs i läroböcker. Förståelsen, ”sanningen”, 

att vi kan lära oss av historien förutsätter en förskjutning av det som varit och det som är. Där det 

som varit (det vill säga historien) förklaras som det föränderliga och det som är (samtiden) som 

konstant. Föreställningen som återskapas är således att ”det var så förr men så är det ju inte längre.” 

Att förklara hur historien (be)skrivits kan också förklaras med att förstå för vem historien 

(be)skrivs. Vem ska läsa, det vill säga, vem som ska formas till medborgare? Utifrån min analys av 

materialet förstår jag att det som att läroboken vill att eleven ska lära sig är att förståelsen av historia 

följer en uppfattning där historia är något som har skapats och inte något som hela tiden skapas. 

Missgynnande historiska skeenden är i dagens samhälle att förstå som icke existerande. Ett exempel 

på det är att historiska skeenden inte förstås som strukturella är (be)skrivandet av könsnormer. Låt 

mig exemplifiera med citatet: 

För inte så många år sen väckte det stor uppmärksamhet om en ung man valde att läsa vidare 
till sjuksköterska och när de första kvinnliga poliserna började patrullera i Stockholm 1958 
slogs det upp stort i massmedia. Idag väcker inte detta någon uppmärksamhet alls. 142 

Det blir alltså förklarat att förr regerade man på en manlig sjuksköterska eller på kvinnliga poliser 

men i dag är det ingen som reagerar längre.143 Problemet är alltså inte strukturellt utan något som 

är ”löst” i en samtida kontext. Det blir alltså tillskrivet att historien är något vi lär oss och inte en 

beskrivning som skildrar en återkommande samhällsstruktur. Ett annat exempel på detta är i 

avsnittet om imperialism där det står följande angående kolonialismen: 

Den rasism som existerade byggde dock inte så ofta på någon ideologi utan var mer 
vardagsrasistisk.144 

Ordet vardagsrasism signalerar att den rasismen som ”fanns” alltså inte låg till grund för en struktur. 

Att Sverige idag är ett land där alla har lika förutsättningar ser jag som en historieskrivning som 

formats utifrån att historieskrivningen presenteras som icke strukturell. För att det ska vara möjligt 

att påvisa att historia är viktigt för den svenska självbilden, den medborgliga identiteten, sållas 

ovälkommen historia ut. Citaten nedan visar på två exempel där läroböckerna använder 

                                                 
141  Ericsson 
142 Ericsson, Hansson s. 36. 
143 Ibid s. 36.  
144 Ibid s. 335.  
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historieskrivningen för att genom subjektiva värdeord försköna rasistiska och sexistiska historiska 

skeenden:  

 I Sverige brändes häxorna inte levande som på bilden, utan halshöggs först. 145 

År 1637 kom en statlig förordning som starkt diskriminerade romerna. Denna föreskrev att var 
man än påträffar romer skulle männen utan någon rättsprocess hängas medan kvinnor och 
barn skulle förpassas ur landet. Troligen följdes aldrig bestämmelsen, utan myndigheterna 
avvisade istället såväl män som kvinnor och barn till Tyskland eller till rikets utkanter i östra 
Finland.146 

Det första citatet signalerar att i Sverige behandlades häxorna bättre än av ”andra”. Likaså signalerar 

det andra citatet en försköning av historien. Där värdeordet troligen signalerar att även då det 

förekom en rasism så var det troligen ingen som genomförde dessa rasistiska handlingar. I en av 

böckerna kan vi läsa om rasbiologin och att Sverige hade ett rasbiologiskt institut. Bilderna som 

visas är på en rasifierad man och en rasifierad kvinna. I kommentaren till att Sverige hade ett 

rasbiologiskt institut förklaras det med att ”så såg det ut i Europa på den tiden”.147 Detta följer 

något som kan tolkas som en historieskrivning om den icke jämställda och dåtiden i kontrast till 

den jämställda och icke rasistiska samtiden. 

 

Innan mitt avslutande resonemang vill jag lyfta fram mottagaren, det vill säga eleven, och elevens 

egen roll i läsandet av historieskrivningen. Det är viktigt att komma ihåg att läromedlen inte är det 

enda som eleven får information ifrån. Läroboken kan dessutom användas och läsas på olika sätt.148 

Däremot ska historieundervisningen bidra till att eleven ska känna en historisk identitet och leda 

till formandet av medborgaren. I studiens slutsats vill jag därför redogöra för varför det inte enbart 

är viktigt att förstå att konstruerandet av kvinnans historia och kvinnohistorien som en 

tilläggshistoria skapar en felaktig bild av historien utan att det också skapar en problematik i synen 

på samhället och dess medborgare, då eleven inte ges möjlighet att identifiera sig utifrån ett annat 

medborgarskap än det normativa.  

 

 

 

                                                 
145 Ibid s. 207. 
146 Ibid s. 281. 

147 Ibid s. 444. 

148 Ekman, Joakim och Pilo, Lina, Skolan, demokratin och de unga medborgarna (Malmö, 2012), s. 112. 
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Slutsats - Skrivandet av historien styr (be)skrivandet av 

kvinnan  

Mitt val av teori och metod har gjort att jag förstår historieskrivningen som konstruerad och något 

som skapas som trovärdig genom hur man väljer att värdera vad historia har för betydelse och hur 

vi väljer att skriva om historia. Jag har funnit att det således blir problematiskt att män i större 

utsträckning får representera relevant historieskrivning. Den problematik som min valda tidigare 

forskning lyft fram går även att finna i de tre böcker jag har utgått ifrån i min studie. Ohlanders 

och Bondessons forsknings resultat har visat på en orättvis representation av kvinnor och 

hanterandet av kvinnan som ”den andra” i läromedel. Utifrån deras resultat har jag kunnat se över 

liknade värderingar i läroböcker och jag har även kunnat utveckla ett ytterligare perspektiv i min 

studie. Min analys av mitt urval har visat att det inte enbart skrivs mindre om kvinnan i samtida 

historieläroböcker utan att det som skrivs om kvinnan fortfarande följer Hirdmans tilläggspincip. 

Kvinnan används utifrån mitt urval som att förklara historiska skeenden och (be)skrivandet av 

kvinnan sker inte i huvudtexten utan i olika textrutor som särskiljer kvinnan och mannens 

historieskrivning.  

 

Utifrån diskursteorin och genusteorin är det vi förstår som historia konstruerat. Det leder även till 

att hur vi förstår historiens betydelse och hur vi befäster vad vi vill att historien ska innehålla är en 

social konstruktion. Utifrån den utgångspunkten kan man tolka att viss historia inte är 

kvinnohistoria utan det blir kvinnohistoria. Historieskrivningen i läroböckerna skapar illusionen av 

att den allmänna historien finns och att kvinnohistorien behöver konstrueras. När vi skriver, skriver 

vi om män. När vi (be)skriver, skriver vi om kvinnor.  

 

Historieskrivningen i läroböcker har som funktion att agera; undervisande och även 

identitetsformande utifrån begreppet medborgare. Den som författar en lärobok ska leva upp till 

läroplanen och har även makten att få läsaren att uppfatta att den historieskrivningen som finns i 

läroboken är den mest relevanta. Utifrån mitt urval av läroböcker går det att se att läroböckernas 

historieskrivning utifrån ett fokus på nationalstatliga segrar, krig och de gränsdragningar som gjorts 

genom historien. Utifrån ett genusperspektiv tolkar jag detta som att historien som befäster en 

manlig diskurs värderas högre. Att skriva historien genom att utgå från mäns perspektiv, män som 

soldater och kungar som vita och heterosexuella, konstrueras bilden av att den relevanta historien 

bara bestod av män. Detta är något som förstärks i läroböckerna då historieskrivandet och 

historie(be)skrivandet sker i olika delar av texten och därför inte jämför mannen och kvinnans 

historia. Detta kan leda till att det finns en obalans rent textmässigt i läroböckerna men det kan 

även leda till att obekväma historiska skeenden så som kvinnofientlighet eller rasism inte 

problematiseras och förstås i sin kontext.  

 

En annan förståelse av min analys skulle kunna vara att hur vi förstår kvinnan ur ett historiskt 

perspektiv har betydelse för hur vi behandlar kvinnan i samtiden. Historiska föreställningar om 
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män och kvinnor reproduceras i läroböckerna. Då exempelvis medborgaren presenteras utifrån 

mannens perspektiv och inte kvinnans. Att historiebeskrivningen skrivs utifrån ett manligt 

perspektiv kanske däremot inte är missvisande utifrån den historiska kontexten där mannen ansetts 

överlägsen kvinnan. Däremot blir (be)skrivningen av kvinnan något som blir missvisande i 

läroböckerna. Att presentera kvinnans historia utifrån ett genusperspektiv och låta kvinnan 

(be)skriva den sociala historien skapar en missvisande bild av vad genusperspektivet kan förklara. 

Genusperspektivet har ett utvecklat sätt att både inkludera barn, män och kvinnors upplevelser och 

att inkludera en bredare syn på vad som är relevant ur ett historiskt perspektiv.  

 

Att kvinnohistoria och genusperspektivet på historia blir en (be)skrivning av historien reproducerar 

föreställningen att perspektivet inte är lika relevant eller allmännyttigt för formandet av 

medborgaren. Det konstruerar även en bild av mottagaren och vad man ämnar att mottagaren ska 

lära sig.  För att historia som skolämne ska kunna uppfylla det mål som ämnet ämnar att uppfylla 

kan man anse att det borde finnas en större representation av kvinnohistoria i ämnet. 

Kvinnohistoria uppkom bland annat för att kvinnan skulle få en chans att identifiera sig med ”sin” 

historia. För att både elever och skolan ska kunna uppfylla vad historieämnet ska bidra till borde 

rätten att få identifiera sig med ”sin” historia vara lättare. Om historia ämnet ska bidra till skapandet 

av medborgaren anser jag att det finns en viktig poäng i att låta ”den andres” historia bli del av den 

allmänna historien. Det skulle exempelvis leda till förståelsen att kvinnohistoria skulle vara 

allmännyttigt för att forma en svensk medborgaridentitet. 

 

Det jag hoppas ha kunnat bidra med i forskningen om historieskrivandet är att det i förståelsen av 

kvinnans roll i historien inte enbart ska problematiseras utifrån att det skrivs mindre om kvinnan 

utan också problematisera att hur man skriver om kvinnan har en inverkan på förståelsen av 

historien. (Be)skrivningen av kvinnan och vad det innebär för historieskrivandet och 

historieläsandet i en samtida kontext går även att analysera utifrån ett bredare perspektiv för att 

granska vilka som historien skrivs om och vilka som (be)skrivs.   
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