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Abstract 

´´An equal education´´: A gender perspective on the representation of First World War 

women and men in Swedish History textbooks. 

The aim of this study is to analyse how men and women are represented in Swedish textbooks 

in the theme First World War. Six textbooks for Swedish secondary school, three older from 

the former curriculum and three from the newer curriculum from 2011, are analysed. The 

result in this study shows that two of the newer textbooks do not correspond to the new 

curriculum when it comes to gender and equality. One of the newer textbooks has been 

rewritten and more information and more pictures of women from the first world war has 

been added but females are still underrepresented. The cause of this may not be up to the 

authors own failing to meet the curriculum but because the history is unequal and women did 

not have that much political influence during this period.  
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1 Inledning 

 

Ann-Sophie Ohlander skrev en rapport 2010 som heter ´´En granskning på uppdrag av 

delegationen för jämställdhet i skolan´´. 1 I den kom hon fram till att i de fyra läroböcker hon 

granskade så uppvisas snarlika mönster i hur kvinnor och män framställs och att det manliga 

perspektivet dominerar. Hon har i sin sammanfattning presenterat att författarna har 

kompletterat med kvinnor i olika situationer i läroböckerna för att de ska leva upp till kraven 

om jämställdhet i den nya läroplanen. 2 Hon kommer vidare fram till att utrymmet ännu är 

minimalt för kvinnorna och texterna har inte blivit omarbetade utan man har lagt till om 

kvinnorna. Detta uppmärksammas även i en artikel i Dagens Nyheter från 2015. Där redogörs 

det för en granskning av fyra läroböcker för högstadiet i historia från de största förlagen.3 

Studien visar att kvinnor utgör bara 13 procent av alla personer som nämns. Det hade varit 

intressant att undersöka såväl läromedel som styrdokument, speciellt nu när det har införts en 

ny läroplan för gymnasiet. Läggs det mer grundläggande fokus på genus och jämställdhet i 

2011 års läroplan och därmed i läroböcker? Utifrån detta undrar jag om det blivit så och det är 

något som jag skulle vilja undersöka. 4  

 

1.1 Syfte 

 

Syftet med denna undersökning är att genom en textanalys av svenska läroböcker se om det 

har blivit någon förändring genom den nya läroplanen GY 2011 och i så fall hur det kommer 

till uttryck.  

Genom både en kvalitativ och en kvantitativ studie av läroböcker i historia för gymnasiet vill 

jag klargöra hur kvinnor och män nämns i historieläroböcker för gymnasiet samt analysera 

hur styrdokumenten Lpf 94 och Gy 2011 påverkat innehållet i läroböckerna.  

 

                                                             
1 Ohlander, Ann-Sofie, Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia: en granskning på uppdrag av Delegationen för 

jämställdhet i skolan, Fritze, Stockholm, 2010 sid. 65 
2 Ohlander, Ann-Sofie, Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia: en granskning på uppdrag av Delegationen för 

jämställdhet i skolan, Fritze, Stockholm, 2010 sid. 65 
3 Förlagen Impuls Historia, Utkik historia, Prio Historia, SO Historia 
4 Dagens Nyheter [2018-01-01] 
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1.2 Disposition 

 

Närmast presenteras tidigare forskning kring området genus och kvinnor och män i 

läroböcker. Därefter kommer frågeställningar och mina teoretiska utgångspunkter att 

presenteras följt av bakgrundskapitel där skolans styrdokument presenteras. Valet av material, 

metod och avgränsningar presenteras varefter resultaten analyseras.  

 

2 Tidigare forskning 

 

I detta kapitel kommer boken Författarröst och lärobokstradition av Sture Långström, Agneta 

Ljunghs bok Sedd eller osedd, Ann-Sophie Ohlanders undersökning presenteras och två 

akademiska texter.  

 

2.1 Författarröst och lärobokstradition 

 

En historiker och forskare som aktivt engagerat sig i att granska läroböcker är historikern 

Sture Långström som 1997 som skrev en avhandling vid Umeå universitet med titel 

Författarröst och lärobokstradition. Målet med hans studie var att intervjua ett antal författare 

av historieläroböcker och granska hur de skrev sina läroböcker. Han intervjuade författarna 

Hans Almgren och Börje Bergström. 5 Långströms syfte med studien var att avgöra om 

författarna påverkat sina böcker och fått med sina egna åsikter eller värderingar med i 

läroböckerna. I sitt resultat fann Långström att det sedan 1950-talet inte har gjorts så stora 

förändringar i innehållet i läroböckerna. Dock menar Långström att det har tillkommit mera 

bilder. Långström var säker på att läroboksförfattarna hade träffats när de författade sina 

böcker men det visade sig att så var inte fallet. Långström drar slutsatsen att regeringen 

genom sina läroplaner har en viss roll i innehållet i läroböckerna. Ur mitt perspektiv som 

skriver om genus och jämställdhet så kan jag konstatera att det i Långströms bok inte finns 

något avsnitt som tar upp hur genusperspektivet är i läroböckerna. 6 

 

                                                             
5 Långström, Sture, Författarröst och lärobokstradition: en historiedidaktisk studie = The textbook tradition and the voice 

of the author : a study in history and didactics, Univ., Diss. Umeå : Umeå universitet, 1997,Umeå, 1997 sid. 212  
6 Långström, Sture, Författarröst och lärobokstradition: en historiedidaktisk studie = The textbook tradition and the voice 

of the author : a study in history and didactics, Univ., Diss. Umeå : Umeå universitet, 1997,Umeå, 1997 sid. 236 
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2.2 Sedd eller osedd – Kvinnoskildringar i svensk historieforskning 

 

En forskare som uppmärksammat bristen på kvinnor i historien är Agneta Ljungh som i sin 

avhandling, Sedd eller osedd – Kvinnoskildringar i svensk historieforskning konstaterar att det 

är först på 1980-talet som genus börjar diskuteras på allvar. Ljungh har i sin avhandling 

skildrat hur kvinnor har blivit presenterade inom historieforskningen mellan åren 1890 och 

1995. Detta har hon gjort genom att läsa avhandlingar som har blivit skrivna genom åren och 

granska hur mycket kvinnorna förekommer. Resultatet hon finner i sin avhandling är att det 

succesivt blivit bättre i avhandlingarna när det kommer till jämställdhet och att man får se 

utvecklingen sympatiskt med tanke på att det inte fanns många kvinnor som hade politisk 

makt förr i tiden. Nu i dagens läge när man skriver avhandlingar så finns det mera kvinnor 

som nämns som Margaret Thatcher, Rosa Parks med mera. I modern tid så lyfts genusfrågan 

fram även inom historisk forskning.  7 

 

Det har gjorts flera läroboksundersökningar angående genus däribland Ann Sophie Ohlanders 

rapport från Utbildningsdepartementet, Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia 

som granskar fyra läroböcker för A-kursen på gymnasiet samt en lärarhandledning. Resultatet 

hon finner är att i majoriteten av böckerna förekommer kommentarer som kan ses som 

sexistiska. Ohlander finner att kvinnor inte nämns ofta i modern historia, även att män och 

kvinnor inbördes förhållande inte belyses. Ohlander finner även att det utrymme som 

kvinnorna ges i läroböckerna är väldigt lite och att texten där kvinnor förekommer inte har 

någon sammankoppling med den övriga texten. 8 

 

2.3 Tusen svenska kvinnoår 

 

Ann Sophie Ohlander och Ulla-Britt Strömberg skrev 2008 en bok som heter Tusen svenska 

kvinnoår. I denna bok står mycket av kvinnornas arbete i fokus och hur kvinnornas roll i 

historia berättas. Boken handlar om kvinnornas arbete från ungefär stenåldern till nutid.  

 I boken presenteras det hur rättigheterna för kvinnorna succesivt ökade, redan på 1800-talet 

fick kvinnorna mer rättigheter som att kvinnorna och männen fick lika arvsrätt år 1845. År 

1863 blev ogifta kvinnor myndiga när de fyllde 25 år och 20 år senare sänktes den till 21 år. 

                                                             
7 Ljungh, Agneta, Sedd, eller osedd?: kvinnoskildringar i svensk historieforskning, mellan åren 1890 till 1995, Diss. Lund : 

Univ.,Lund, 1999 sid. 222-223 
8 Ohlander, Ann-Sofie, Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia: en granskning på uppdrag av Delegationen för 

jämställdhet i skolan, Fritze, Stockholm, 2010 sid. 67 
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Det presenteras och analyseras hur utvecklingen har fortskridit för att få det jämställt och det 

finns en bild som visar regeringen efter valet 1994  9  

 

Det har förekommit ett antal uppsatser som berört ämnet, bland annat skrev en student i 

Dalarna 2004 en jämförande analys av fem läroböcker i historia för gymnasiet som var 

utgivna under åren 1995 - 2004. Hon har i sin sammanfattning kommit fram till att 

läroböckerna I historiens spegel, Människan genom tiderna, Epok A, Epos och Alla tiders 

historia till stor del har lämnat kvinnorna utanför i historieskrivningen. Han kom vidare fram 

till att ingen av läroböckerna nådde upp till kraven på att vara jämställd och att kvinnorna är 

separerade från historieskrivningen och har kvoterats in för att nå upp till kraven om 

jämställdhet. 10 

 

Det fanns tidigare en myndighet som granskade svenska läromedel mellan 1938 och 1991. 11 

Statens läromedelsgranskning hette tidigare statens läroboksnämnd och tillkom redan 1938. 

Statens läromedelsgranskning var åren 1948 - 1974 en egen myndighet. Den avskaffades år 

1991 alltså före 1994 års läroplan och då kunde inte staten kontrollera läroböckernas föreskrift 

om jämställdhet.  

 

3. Frågeställningar 

 

Denna undersökning utgår från två övergripande frågor: 

Hur väl uppfyller läroböckerna kraven från styrdokumenten? 

På vilket sätt förespråkas genus och jämställdhet enligt 1994 års läroplan och 2011 års 

läroplan? 

 

För att kunna diskutera dem kommer jag arbeta med följande frågor: 

Hur ofta omnämns kvinnor respektive män i läroböckerna? 

På vilket sätt framställs kvinnor och män under första världskriget i sex läroböcker för 

gymnasiet? 

                                                             
9 Ohlander, Ann-Sofie & Strömberg, Ulla-Britt, Tusen svenska kvinnoår: svensk kvinnohistoria från vikingatid till 

nutid, Rabén Prisma, Stockholm, 1996 sid. 150 
10 Björklund, Tuija Genusperspektiv i historieläromedel- finns det? 2004 
11 Åström Elmersjö, Henrik, En av staten godkänd historia [Elektronisk resurs] förhandsgranskning av svenska läromedel 

och omförhandlingen av historieämnet 1938–1991, Nordic Academic Press, Lund, 2017 sid. 9 
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4. Teoretisk utgångspunkt 

 

4.1 Definition av begreppet genus 

 

Genus betyder härstamning, ursprung, sort och kommer från latinet. Genus är också ett 

språkvetenskapligt begrepp som anger grammatiskt kön. Genus som teoretiskt begrepp 

började användas i Sverige på 1980-talet för att beskriva vad som anses manligt och vad som 

anses kvinnligt. Genus är ett ord för människans kön. Hirdman har identifierat att det rådande 

genussystemet beror på två principer om kvinnors underordnande i historien. Den ena handlar 

om att män och kvinnor ska göra olika saker, hållas isär och inte ha liknande egenskaper. Den 

andra är att det är männen som är ´´normen´´ för det mänskliga. 12 Det har gjorts försök att 

lägga till kvinnohistoria men det har inte gått så bra enligt Hirdman eftersom kvinnor inte var 

jämlika och att historien som beskrivs inte är självklar. 13 

 

Lärobokstradition 

 

Författarnas egna intressen, bakgrund, politiska ståndpunkt påverkar innehållet i läroböckerna 

enligt Långström. 14 De kan dock inte bara behandla sina egna intresseområden utan de måste 

rätta sig efter en rad olika krav. Enligt Långström så är de flesta och mest populära böckerna 

skrivna av lärare och inte forskare. De författare som identifierar sig som lärare är mindre 

benägna att ta med nya historiska rön, men anses av verksamma lärare vara bättre anpassade 

för att tillämpas i klassrummet. 15 

Lärobokstraditionen innebär att författare lånar ur urvalet av tidigare skribenter. Detta 

påverkar framställningen av texten och samhället i stort. 16 

 

 

                                                             
12 Hirdman, Yvonne (red.), Kvinnohistoria: om kvinnors villkor från antiken till våra dagar, Utbildningsradion, Stockholm, 
1992 sid. 19 
13 Hirdman, Yvonne (red.), Kvinnohistoria: om kvinnors villkor från antiken till våra dagar, Utbildningsradion, Stockholm, 

1992 sid. 16 
14 Långström, Sture, Författarröst och lärobokstradition: en historiedidaktisk studie = The textbook tradition and the voice of 
the author: a study in history and didactics, Univ., Diss. Umeå: Univ.,Umeå, 1997:236-239 sid. 211 
15 Långström, Sture, Författarröst och lärobokstradition: en historiedidaktisk studie = The textbook tradition and the voice of 

the author: a study in history and didactics, Univ., Diss. Umeå: Univ.,Umeå, 1997:236-239 sid. 245 
16 Lozic, Vanja, I historiekanons skugga: historieämne och identifikationsformering i 2000-talets mångkulturella samhälle, 
Lärarutbildningen, Malmö högskola, Diss. Lund: Lunds universitet, 2010, Malmö, 2010:30 sid. 122 
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5 Material 

 

Detta kapitel är delat i två delar. I den första delen presenteras hur urvalet av 

undersökningsmaterialet har gått till. I den andra delen återges en presentation av författarna 

samt en källkritisk granskning utav samtliga läroböcker. 

Val av material  

Totalt valdes sex läroböcker i historia för gymnasiet med upplagor före och efter den senaste 

läroplanen 2011. Två från Perspektiv på historien, två från Alla tiders historia, två från Epos. 

Gemensamt är att de är gjorda för gymnasiet och att de är gjorda av samma förlag och ofta 

samma författare. Det som skiljer dem åt är att de är framtagna för olika läroplaner. 

Läroböckerna har ungefär samma struktur med kronologiska upplägg med tydlig struktur. 

Läroböckerna är alla gjorda för gymnasiets första kurs i historia som i 1994 års läroplan hette 

Historia A och i den nya Historia 1b. Syftet var att få olika läroböcker från olika förlag och 

författare så att man skulle få ett bra urval av läroböcker att analysera och att jämföra 1994 års 

läroplan med 2011 års läroplan med fokus på genus och jämställdhet.  

Läroböckerna kommer från olika förlag som Gleerups Utbildning och Liber. Alla tiders 

historia och Perspektiv på historien kommer från Gleerups och Epos kommer från Liber. 

5.1 Perspektiv på historien A  

Perspektiv på historien A är från 2010 är skriven av Hans Nyström och Örjan Nyström. Den 

är gjord för kursen historia A och den gamla läroplanen, Lpf 1994. Jag har valt denna bok för 

att perspektiv på historien är en bok som används till stor del i gymnasiets kurser i historia. 

Boken är anpassad till elever som läste kursen Historia A. 17 

5.2 Perspektiv på historien Plus 

Perspektiv på historien Plus är från 2011 och är gjord av Hans Nyström, Lars Nyström, Örjan 

Nyström. Det är en relativt stor bok som innehåller väldigt mycket fakta. Den är gjord för 

kursen 1b enligt den nya läroplanen Gy 11. 18 

5.3 Alla tiders historia A 

Alla tiders historia A är från 2004 och är gjord av Hans Almgren, Börje Bergström, Arne 

Löwgren. Den var gjord till elever som läste 1994 års läroplan som var gymnasieskolans A 

                                                             
17 Nyström, Hans & Nyström, Örjan, Perspektiv på historien A, 1. uppl., Gleerup, Malmö, 2001 
18 Nyström, Hans, Perspektiv på historien. Plus / Hans Nyström, Lars Nyström, Örjan Nyström, 1. uppl, Gleerups, 

Malmö, 2011 
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kurs som motsvarade 100 poäng. A-kursen var den första kursen i historia och följdes av B-

kursen. Alla tiders historia har gett ut läroböcker i historia från 1983. Boken är kronologisk t 

uppbyggd med avstamp från forntiden till 2000-talet med utförligt beskrivande texter och 

bilder. 19 

5.4 Alla tiders historia 1b  

Alla tiders historia 1b är från 2011 och är gjord av Hans Almgren, Börje Bergström och Arne 

Löwgren. Den är innehållsrik med mycket text och mycket bilder. Boken är gjord för den nya 

läroplanen, Gy 11. 20 

 

5.5 Epos Tema  

Epos Tema är från 2009 och är gjord av Robert Sandberg, Jenny Björkman och Karl Molin. 

Epos Tema var tänkt att passa för gymnasieskolans A-kurs. Den är gjord enligt 1994 års 

läroplan och har vissa specifika inriktningar i boken som det läggs tyngdpunkt på, bland annat 

1900-talets historia. 21 

 

5.6 Epos 1b 

Epos 1b är från 2014 och är gjord av Robert Sandberg, Per-Arne Karlsson, Karl Molin, Ann-

Sofie Ohlander. Förorden är uppbyggda med ett intressant avsnitt kring historiebruk och hur 

en historiker arbetar med mera. Innehållet är kronologiskt uppbyggt från dåtid till nutid med 

mycket texter, många bilder och många perspektiv. 

 

6. Styrdokumenten 

 

6.1 1994 års läroplan för gymnasiet (Lpf 94) 

I den tidigare läroplanens första kapitel omnämns män och kvinnor vid två tillfällen. Första 

gången under rubriken grundläggande värden och det handlar om att skolans uppgift är att 

eleverna ska lära sig om jämställdhet mellan män och kvinnor. 22 Andra gången det nämns är 

riktlinjer för läraren där det framgår att läraren ska undervisa om manliga och kvinnliga 

                                                             
19 Almgren, Hans, Bergström, Börje & Löwgren, Arne, Alla tiders historia. A, 2., [rev.] uppl., Gleerup, Malmö, 

2004 
20 Almgren, Hans, Bergström, Börje & Löwgren, Arne, Alla tiders historia. 1b, 1. uppl., Gleerup, Malmö, 2011 
21 Sandberg, Robert, Björkman, Jenny & Molin, Karl, Epos Tema. [A], [Historia], 1. uppl., Liber, Stockholm, 

2009 
22 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94: Särskilda programmål för gymnasieskolans nationella program ; 

Kursplaner i kärnämnen för gymnasieskolan och den gymnasiala vuxenutbildningen, Utbildningsdep., Stockholm, 1994 

sid. 3 
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perspektiv. 23 I 1994 års läroplan står det att historiesynen bestämmer också det historiska 

perspektivet och ger tex idealistiska, historiematerialistiska framställningar eller genushistoria 

eller de långa linjernas historia. 24 

 

6.2 2011 års läroplan för gymnasiet (Gy11) 

I denna läroplan poängteras män och kvinnors jämställdhet precis som föregångaren i 

grundläggande värden för skolan. Skolan arbetar för män och kvinnors lika möjligheter och 

rättigheter. Stereotyper om manligt och kvinnligt ska inte styra elevernas intressen. Precis 

som 1994 anger 2011 års läroplan att läraren ska se till att det finns ett jämställdhetsperspektiv 

i undervisningen. Gy11 lyfter även fram jämställdhet som ett centralt begrepp när det kommer 

till normer och värden som ska utforma utbildningen och därmed även en del av skolans 

värderingar. 25 Gy11 innehåller mycket mer om jämställdhet och även stora förändringar 

ämnesmässigt och programmässigt. Det betonas att jämställdhet ska integreras i de olika 

ämnena och att elevernas kunskap om jämställdhet ska byggas på. Helt enkelt att jämställdhet 

ska bli ett kunskapsområde. 

 

Integrationen av begreppet jämställdhet i Gy11 är tydlig, i skolans grundläggande värdegrund 

och fyra av de sex kurser i historia på gymnasial nivå finns begreppet jämställdhet med som 

obligatorisk del i undervisningen. Kurserna Historia 2b och Historia 3 utelämnar begreppet 

jämställdhet av någon form i kursernas centrala innehåll av undervisningen. Ett tillägg till 

ansvarig rektor gällande jämställdhet finns även i den nya läroplanen. 

 

Enligt 2011 års läroplan ska det centrala innehållet i undervisningen bestå av industrialisering 

och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala 

förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning 

och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också 

kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga 

historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar på 

dem. Historiskt källmaterial som speglar människans roll i politiska konflikter, kulturella 

                                                             
23 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94: Särskilda programmål för gymnasieskolans nationella program ; 

Kursplaner i kärnämnen för gymnasieskolan och den gymnasiala vuxenutbildningen, Utbildningsdep., Stockholm, 1994 

sid. 12 
24 Skolverket [2018-01-29] 
25 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Skolverket, Stockholm, 2011 sid. 
11 
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förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika 

perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.  

7. Metod  

 

Detta arbete har genomförts med hjälp av både kvalitativ och kvantitativ metod. I en kvalitativ 

studie så fokuserar man mera på innehållet i undersökningen. I den här undersökningen har 

det använts en kvalitativ metod på texter ur svenska läroböcker vars innehåll ska vara i 

enlighet med Lpf 94 resp. Gy 2011 och det fokus som läggs på genus och jämställdhet. 

Läroplanen är ett dokument som är framtaget av regeringen och styr vad eleverna ska lära sig. 

Jag kommer att undersöka – dels förekomsten av manliga och kvinnliga aktörer, och dels hur 

kvinnor och män framställs under avsnittet första världskriget. Jag kommer särskilt fokusera 

på män och kvinnor som är omnämnda under detta avsnitt.  

Det kommer att användas enbart läroböcker för gymnasiet och de kommer att sträcka sig 

under tidsperioden 2004 - 2014 med olika avstamp. 

Jag kommer även att analysera bilderna som förekommer i läroböckerna och försöka reda ut i 

vilket sammanhang som bilderna är tagna, vilka motiv fotografiet har och analysera vad 

bilderna förmedlar.  

8. Bakgrund 

 

Första världskriget startade 1914 och var en konflikt där det var ett antal allianser mellan 

länder och som engagerade hela världen. När första världskriget inleddes trodde man att det 

skulle vara över snabbt. 26 Flera av Europas kungafamiljer var släkt med varandra och 

länderna hade flera allianser emellan sig. Ingen trodde att det skulle bli så långvarigt men det 

varade i fyra år. Det var det första industriella kriget där länderna satsade stora delar av sin 

ekonomi på att tillverka vapen och stridsvagnar. 27  

Det hela startade med skotten i Sarajevo 1914 där kronprinsparet för Österrike/Ungern Frans 

Ferdinand och Sophie von Chotek sköts till döds av en serbisk nationalist som hette Gavrilo 

Princip och det ses som starten på kriget. Österrike-Ungern hade annekterat Sarajevo 1908 för 

att utöka imperiet och det var många serber som var arga över detta och ville ha ett stort 

Serbien. Gavrilo Princip tillhörde en organisation som hette Svarta handen som hade ett antal 

män som var utplacerade under kronprinsparets besök i Sarajevo 1914 med målet att mörda 

                                                             
26 Nationalencyklopedin [2018-01-31] 
27 Nationalencyklopedin [2018-01-31] 
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kronprinsparet. Svarta handen var en nationalistisk grupp som önskade skapa ett stort 

Serbien.28 Frans Ferdinand var brorson till kejsare Franz Joseph av Österrike-Ungern. 29  

Frans Ferdinand var född 1863 i Österrike och var kronprins och ärkehertig av Österrike-

Ungern sedan 1889. 30Ferdinands hustru hette Sophie von Chotek och föddes 1868 i Stuttgart. 

De hade ingått äktenskap år 1900. Konflikten blev på västfronten ett långdraget 

skyttegravskrig där soldaterna låg förskansade i skyttegravar.  När konflikten var slut 4 år 

senare var flera städer ödelagda, gränser flyttade, monarker störtade och dödssiffran totalt 9 

miljoner.  

 

Kvinnorna tar plats 

 

Antalet kvinnor ökade på arbetsplatserna allteftersom kriget fortgick eftersom kriget blev 

längre än vad man först trott. Kvinnor behövdes inom flera sektorer såsom industri, odling, 

kontor, handel, bankväsende. De var oftast hårt kontrollerade och hade lägre löner än 

männen.31 Efter kriget då männen återvände tvingades kvinnor lämna sina krigsarbeten.  

Enligt Wikander hindrade kriget kvinnokampen genom att eftervärlden försökte att läka 

genom att glorifiera tiden innan kriget. 32 Det innebar att de fokuserade på de tidigare 

könsrollerna, dock var det många kvinnor som trotts det redan tagit plats och kvinnlig rösträtt 

var ofrånkomligt i Europa. 33 Storbritannien fick kvinnlig rösträtt 1918 och Tyskland och 

Sverige fick kvinnlig rösträtt 1921. 34 

 

Efterhand erövrar kvinnor ny mark, kvinnor blir politiker, soldater, ledare och regenter i sitt 

egen rätt. Processen är lång och utdragen men efter hand börjar kungahusen som vid tiden för 

världskrigen börjat att tappa makt att ändra maktordningen. Det är inte längre självklart att 

män är statschef, flera länder ändar dock på grund av brist på manliga arvingar så som 

                                                             
28 SO Rummet [2018-02-06] 
29 Nationalencyklopedin [2018-01-27] 
30 Nationalencyklopedin [2018-01-30] 
31 Hirdman, Yvonne (red.), Kvinnohistoria: om kvinnors villkor från antiken till våra dagar, Utbildningsradion, 

Stockholm, 1992 sid. 189 
32 Hirdman, Yvonne (red.), Kvinnohistoria: om kvinnors villkor från antiken till våra dagar, Utbildningsradion, 

Stockholm, 1992 sid. 190 
33 Hirdman, Yvonne (red.), Kvinnohistoria: om kvinnors villkor från antiken till våra dagar, Utbildningsradion, 

Stockholm, 1992 sid. 190 
34 Nationalencyklopedin [2018-01-15] 
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Danmark. Sverige var ett av de länder som valde att införa ren kognatisk tronföljd, vilket 

gjorde äldsta barnet till monark oavsett kön. 35 

 

Om man ser över åren som gått så har det gått framåt och det kunde ha blivit så att vi fått en 

kvinnlig president för den första kvinnliga presidentkandidaten hette Hillary Clinton och hon 

kandiderade i USA mot Donald Trump 2016. Hillary Clinton fick flest röster men förlorade 

ett antal elektorsröster i ett antal delstater som hade utgång på presidentvalet. 36 

 

Viktiga personer under första världskriget  

 

I de olika läroböckerna så nämns det om olika personer som hade stark koppling till första 

världskriget. Otto von Bismarck var känd som järnkanslern med sin typiska pickelhuva och 

han är mest känd som den som enade det tyska riket 1871. Bismarck är känd som den som 

enade de 26 olika områden, bland annat Preussen till att bli Tyskland. Bismarck var 

Tysklands rikskansler under åren 1871 - 1890. 37 

 

Gavrilo Princip var den som mördade ärkehertigen Franz Ferdinand och dennes hustru Sophie 

von Chotek under deras besök i Sarajevo 1914. När bilen de färdades i saktade in runt ett hörn 

klev Princip fram och dödade de båda med två skott. Gavrilo Princip tillhörde en organisation 

som hette Svarta Handen som var emot Österrike-Ungerns annektering av Sarajevo. 38 

 

Alfred von Schliefen var en tysk general och chef för generalstaben 1891 - 1906 och är känd 

för att ha gett namn till Schliefenplanen. 39 Schliefenplanen var Tysklands krigsstrategi under 

första världskriget där de låg i krig med Frankrike och Ryssland. Planen gick ut på att snabbt 

och med stora styrkor slå ut Frankrike och därefter med stora styrkor anfalla Ryssland. 40  

En annan tysk militär var Erich Ludendorff som var general och hade en ledande position i 

den krigspolitik som Tyskland förde mellan 1916 - 18 under första världskriget. När Tyskland 

hade kapitulerat 1918 flydde han till Hässleholm i Sverige och bodde där i ett år när han blev 

tvingad att återvända på grund hot. 41 

                                                             
35 Ingvar, Lindell Kungliga biblioteket [2018-01-28] 
36 Svenska Dagbladet [2018-01-28] 
37 Nationalencyklopedin [2018-01-27] 
38 Nationalencyklopedin [2018-01-18] 
39 Nationalencyklopedin [2018-01-28] 
40 SO Rummet [2018-01-30] 
41 Nationalencyklopedin [2018-01-28] 
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Wilhelm II föddes 1859 och fick under sin uppväxt en militärt präglad uppväxt och talade 

engelska flitigt och dog 1941. Wilhelm II var en tysk kejsare och den sista kungen av 

Preussen. Wilhelm abdikerade vid krigets slut till Nederländerna för att rädda sig själv och sin 

familj när Tyskland förlorade. 42 Det hade uppstått en ilska för att fienden inte hade varit på 

tysk mark och att ledningen valde att ge upp, den så kallade dolkstötslegenden.43  

 

Lloyd George föddes 1883 och dog 1945 och var en brittisk politiker, han var en walesisk 

radikal nationalist som blev invald i underhuset år 1890. Lloyd George var handelsminister 

1905 - 1908, finansminister 1905 - 1915 och premiärminister 1916 - 1922. 44 

 

Mustafa Kemal Ataturk föddes 1881 i nuvarande Thessaloniki och dog 1938 i Istanbul i 

Turkiet och var en turkisk militär och politiker. Kemal grundade det moderna Turkiet och var 

dess förste president från 1923 fram till sin död 1938. Under hans presidentskap så tog 

Turkiet mer en västerländsk anda. Han var partiledare i partiet Republikanska folkpartiet 45 

 

Två centrala politiker i Sverige var Nils Edén som var liberal och Hjalmar Branting som var 

socialdemokrat. Edén var statsminister 1917 - 20 under perioden då det var oroligt i 

regeringen. 46 Branting var partiledare för Socialdemokraterna mellan åren 1907 - 1925. 

Branting blev 1920 Sveriges förste socialdemokratiska minister. 47 

 

Lenin föddes 1870 och dog 1924 i en ålder av 53 år. Lenin var en sovjetisk politiker som var 

ledare för bolsjevikerna under ryska revolutionen som gjorde att Ryssland blev 

Sovjetunionen. Lenin var den förste diktatorn i Sovjetunionen och var det i drygt 2 år, från 

1922 till 1924. 48 

 

Woodrow Wilson föddes 1856 och dog 1924. Wilson var en amerikansk president mellan 

1913 - 1921. Wilson arbetade för fred och drog fram som ett fredsfördrag de fjorton 

                                                             
42 Nationalencyklopedin [2018-01-31] 
43 Nationalencyklopedin [2018-01-31] 
44 Nationalencyklopedin [2018-01-31] 
45 Nationalencyklopedin [2018-01-30] 
46 Nationalencyklopedin [2018-01-27] 
47 Nationalencyklopedin [2018-01-30] 
48 Nationalencyklopedin [2018-01-30] 
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punkterna och bidrog till att Nationernas förbund utvecklades efter kriget och fick för det 

Nobels fredspris 1919. 49  

 

Georges Clemenceau var en fransk politiker som var konseljpresident i två omgångar, första 

gången 1906 - 1909 och andra gången 1917 - 1920. Han var en av de drivande i 

Versaillesfreden och ville ha ett hårt straff för Tyskland. 50 

 

Paul Bäumer var en rollfigur som var 16 år gammal och som blev inkallad till första 

världskriget trots sin unga ålder. Han fick lära sig att hantera skjutvapen, granater och att 

döda. Han är huvudpersonen i känd roman som heter På västfronten intet nytt som är skriven 

1929 av tyske soldaten Erich Maria Remarque och den är även filmatiserad. 51  

 

Marie Curie var en polsk-fransk forskare som fick nobelpris i fysik 1903 och i kemi 1911. 

Hon fick fysikpriset fick sina upptäckter inom radioaktiviteten och kemipriset för sina 

upptäckter av grundämnena polonium och radium. 52 

 

Bertha von Suttner var en pacifist som kom ut med den pacifistiska romanen Ned med vapnen 

1889. Bertha von Suttner fick nobels fredspris 1905 för sina insatser för sitt fredsfrämjande 

arbete. 53 

 

Avgränsning 

 

Uppsatsen fokuserar på kapitlen första världskriget i läroböckerna.  

Materialet avgränsas till att behandla förekomsten av personnamn och där lärobokstexten 

tydligt anger män och kvinnor tas det med. Det innebär att omnämnandet av soldater, vilket 

troligtvis vid den här tiden var enbart män, inte tas med då det blir för omfattande att behandla 

i en kandidatuppsats. Personnamn räknas en gång även om karaktären namnges flera gånger. 

När det kommer till bilderna beskrivs det bilder där det tydligt framkommer om det är män 

eller kvinnor som presenteras.  

 

                                                             
49 Nationalencyklopedin [2018-01-30] 
50 Nationalencyklopedin [2018-01-30] 
51 Nationalencyklopedin [2018-01-30] 
52 Nationalencyklopedin [2018-01-28] 
53 Nationalencyklopedin [2018-01-28] 
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Skolans värdegrund både från 1994 och 2011 fokuserar mycket på individers möjligheter och 

rättigheter vilket gör att beroende på tolkning kan man lätt lägga in genus och jämställdhet. 

För att inte bli subjektiv avgränsas materialet i denna undersökning från läroplanerna till att 

enbart behandla jämställdhet, män och kvinnor.  

9. Resultat 

 

Kursplanen för Historia A 1994 för gymnasiet behandlar genus vid ett tillfälle. Det står att 

historia rymmer olika slags historia som idéhistoria, kulturhistoria, miljöhistoria och att 

historiesynen bestämmer det historiska perspektivet och ger till exempel idealistiska, 

historiematerialistiska framställningar eller genushistoria. 54 

I 2011 års läroplan för gymnasiet så har genus och jämställdhet fått en större vikt i det 

centrala innehållet.55 Det innebär att undervisningen ska handla om jämställdhet och genus 

ömsesidigt påverkas globalt och av de historiska förändringar som har skett. Elever ska under 

kursens gång även lära sig att arbeta med historiskt material, vilket innebär att de bland annat 

ska kunna utläsa hur män och kvinnor kan förändra sin situation.56 

 

Hur ofta omnämns kvinnor respektive män i läroböckerna? 

 

Förekomsten av män och kvinnor i de olika läroböckerna presenteras nedan. En 

sammanställning återfinns även i Bilaga 1. 57 

9.1 Perspektiv på historien A: 

 

I lärobokstexten presenteras åtta män vid namn i avsnittet om första världskriget, kronprins 

Frans Ferdinand, Bismarck, student Gavrilo Princip, general Ludendorff, president Woodrow 

Wilson, Frankrikes konseljpresident Clemenceau. Det nämns inga kvinnor vid namn, enbart 

kronprins Ferdinands hustru omnämns och då enbart som hans fru. 58 

                                                             
54 Skolverket [2018-02-07] 
55 Områden läraren ska behandla i undervisningen 
56 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Skolverket, Stockholm, 2011 sid. 
73 
57 Bilaga 1 
58 Bilaga 1 



19 
 

Så länge Bismarck satt kvar i ledningen förde det nya Tyskland en försiktig och 

defensiv utrikespolitik. Istället för att göra nya erövringar inriktade han sig på att 

säkra det han redan vunnit. År 1882 slöt Bismarck ett försvarsförbund med 

Österrike-Ungern och Italien, trippelalliansen. Samtidigt fick han till stånd en 

överenskommelse mellan Tyskland, Ryssland och Österrike-Ungern om att 

dessa stater inte skulle angripa varandra om det blev krig i Europa.   

Den 28 juni 1914 befann sig österrikiske tronföljaren Frans Ferdinand och hans 

hustru på besök i Sarajevo, Bosniens huvudstad. Men en stund senare sköts 

tronföljarparet till döds med två välriktade pistolkulor. Skytten, den tjugoårige 

Gavrilo Princip, greps omedelbart av polisen.  

Det var USA:s president Wilson, den brittiske premiärministern Lloyd George 

och Frankrikes konseljpresident Georges Clemenceau som dominerade 

förhandlingarna. Wilson hade redan tidigare presenterat en fredsplan i fjorton 

punkter som utlovade mild behandling av de besegrade staterna.  

(Perspektiv på historien A sid. 257, sid. 258, sid. 259, sid 264) 

Samtliga personer i citaten är män, nyckelpersoner i sin tid, och centrala figurer i 

återberättelsen av det som skett under första världskriget ur dagens synvinkel.  Bismarck 

ledaren som enade Tyskland, en av grundarna till alliansen om icke krig. Nästa citat är hämtat 

från dödandet av kronprinsparet där Princip blir en central figur. Slutligen är det ett citat från 

återgivelsen av fredsförhandlingarna där segermakternas ledare bestämmer villkoren för 

förlorarna.  
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9.2 Perspektiv på historien Plus: 

 

I Perspektiv på historien plus (2011) tas åtta män upp, vilka är Bismarck, tyske kejsaren 

Wilhelm II, österrikiske tronföljaren Frans Ferdinand, skytten Gavrilo Princip, general 

Ludendorff, president Wilson, brittiske premiärministern Lloyd George och Frankrikes 

konseljpresident George Clemenceau. 59 Det nämns inga kvinnor vid namn utan enbart Frans 

Ferdinands fru som omnämns som hustru. 60 

Den 28 juni 1914 befann sig österrikiske tronföljaren Frans Ferdinand och hans 

hustru på besök i Sarajevo, Bosniens huvudstad. Men en stund senare sköts 

tronföljarparet till döds med två välriktade pistolkulor. Skytten, den tjugoårige 

Gavrilo Princip, greps omedelbart av polisen. ´´ 

Kejsar Wilhelm II tvingades lämna över regeringsmakten till socialdemokrater 

och liberaler. Den 9 november 1918 abdikerade han och flydde utomlands.  

I fredsförhandlingarna i Versailles utanför Paris på våren 1919 fick inte 

Tyskland och de andra besegrade staterna delta. USA:s president Wilson 

förespråkade en mild fred. Det var USA:s president Wilson, den brittiske 

premiärministern Lloyd George och Frankrikes konseljpresident Georges 

Clemenceau som dominerade förhandlingarna. 

(Perspektiv på historien Plus sid. 317, sid 323, sid 324) 

Dessa citat från läroböckerna är återgivelser av det som har skett, samtliga omnämnda 

personer är män vars agerande i högsta grad bidragit till händelseutvecklingen under kriget. 

Princip hette skytten i Sarajevo och han var en del av Svarta handen som var en serbisk 

nationalistisk rörelse som hade som mål att göra Serbien till ett mäktigt land. Kejsar Wilhelm 

II var kejsare över Tyskland och den som enade Tyskland till ett rike. Under slutet av första 

världskriget så abdikerade Wilhelm II eftersom militären ansåg sig ha blivit förråda och att 

politikerna gett upp utan att främmande makter varit inne i Tyskland. USA:s president Wilson 

var president i USA under första världskriget och den som la fram de fjorton punkterna för att 

göra slut på första världskriget. Hade en ledande roll under förhandlingarna i Versailles. 

 

                                                             
59 Bilaga 1 
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9.3 Alla tiders historia A: 

 

I Alla tiders historia A omnämns sex män, kronprins Ferdinand, serben Gavrilo Princip 

Bismarck, kejsare Frans Josef, kejsaren Wilhelm II, president Woodrow Wilson. 

Värt att notera att alla har höga titlar utom Princip och Bismarck. Det framgår inte vilken titel 

Bismarck har. Det enda kvinnan som omnämns är österrikiske kronprinsens hustru som hette 

Sophie. 61 

Den 28 juni 1914 befann sig Österrikes kronprins Frans Ferdinand och hans 

hustru Sophie i Bosniens huvudstad Sarajevo. Bland de hurrande folkmassorna 

stod den 19-årige serben Gavrilo Princip och på nära håll avlossade han två skott 

mot kronprinsparet, som för honom framstod som symbolen för utländskt 

förtryck. Inom ett par minuter var både Franz Ferdinand och Sophie döda.   

Bismarck insåg att fransmännen ville ha revansch för nederlaget och inriktade 

sig därför på att skaffa allierade åt Tyskland.  

Den 5 juli frågade Österrikes kejsare Frans Josef den tyske kejsaren Wilhelm II 

om Tyskland var berett att stödja Österrikes politik för Serbiens isolering och 

förminskning. Dagen därpå svarade Wilhelm II att Tyskland som vän och 

monarkins bundsförvant står bakom er. 

USA:s president Woodrow Wilson protesterade skarpt och Tyskland tvingades 

avblåsa ubåtskriget i nästan två år. 

(Alla tiders historia A sid. 208, 211, 213) 

I denna boken omnämnds hustrun till kronprinsen vid namn, resterande personer som nämns 

vid namn är män, bland annat skytten, presidenterna.  

 

9.4 Alla tiders historia 1b: 

 

I denna lärobok skrivs det om 6 män, kronprins Frans Ferdinand, serben Gavrilo Princip, 

Bismarck, kejsare Wilhelm II, president Woodrow Wilson och general Kemal Ataturk. 

                                                             
61 Bilaga 1 
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Hustru Sophie är den enda kvinnan som omnämns. 62 

Den 28 juni 1914 befann sig Österrikes kronprins Frans Ferdinand och hans 

hustru Sophie i Bosniens huvudstad Sarajevo. Bland de hurrande folkmassorna 

stod den 19-årige serben Gavrilo Princip och på nära håll avlossade han två skott 

mot kronprinsparet, som för honom framstod som symbolen för utländskt 

förtryck. Inom ett par minuter var både Franz Ferdinand och Sophie döda.  

Huvudpersonen var USA:s president Woodrow Wilson som i januari 1918, 

medan kriget ännu pågick, lagt fram en fredsplan i 14 punkter. Men Wilsons 

idealism fick ge vika för Frankrikes och Storbritanniens hårdföra politik. ´´ 

Men den turkiske generalen Kemal Ataturk motsatte sig fredsavtalet och 

upplöste Osmanska riket. 1923 utropades republiken Turkiet som en 

självständig stat med Ankara som huvudstad och Kemal Ataturk som president.  

 (Alla tiders historia 1b sid. 240, 247) 

Följande citat nämner flera kända mäns namn och deras delaktighet vid första världskriget. 

Stormakterna som vanligen omnämns i de europeiska skildringarna har fått sällskap av 

Turkiets moderna födelse.  

9.5 Epos Tema: 

 

I denna lärobok skrivs det om fem stycken män, serben Gavrilo Princip, österrikiska 

tronföljaren Frans Ferdinand, militärhistorikern John Keegan, studenten Paul Bäumer, 

presidenten Woodrow Wilson 

Frans Ferdinands hustru Sofia är den enda kvinnan som nämns. 63 

 

Skytten var en 20-årig serb, Gavrilo Princip, som var medlem av terrorgruppen 

Svarta handen. Offren var den österrikiske tronföljaren Frans Ferdinand och 

hans hustru Sofia. ´´ 64 

                                                             
62 Bilaga 1 
63 Bilaga 1 
64 Sandberg, Robert, Björkman, Jenny & Molin, Karl, Epos Tema. [A], [Historia], 1. uppl., Liber, Stockholm, 

2009 sid. 194 
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Paul Bäumer var sexton år gammal och gick i första ring i gymnasiet, när han 

anmälde sig till krigstjänstgöring. Under fyra års tid fick han lära sig att döda 

med gevär, kulspruta och bajonett, att smyga ingenmansland, att gräva 

skyttegravar, och att skilja mellan olika granaters ljud. ´´ 65 

En av de statsmän som hade störst inflytande över hur freden efter första 

världskriget utformades var den amerikanske presidenten Woodrow Wilson. 66 

(Epos Tema sid. 194, 199, 204) 

Epos avviker från de andra i flera hänseende bland annat genom att behandla en för den tiden 

känd skönlitterär figur.   

9.6 Epos 1b:  

 

I Epos 1b förekommer det tio män, Gavrilo Princip, ärkehertig Frans Ferdinand, president 

Woodrow Wilson, ministerpresident Georges Clemeceau, brittiske premiärministern David 

Lloyd George, historieprofessorn Nils Edén, socialdemokraten Hjalmar Branting, Lenin, 

student Paul Bäumer, generalstabschef von Schliefen. 67 

Frans Ferdinands hustru Sophie. 68 

Klockan tio på morgonen den 28 juni 1914 anlände ärkehertigen Frans 

Ferdinand och hans hustru Sofie till järnvägsstationen i Sarajevo. Frans 

Ferdinand var arvinge till den österrikisk-ungerska kejsartronen och han ville 

besöka alla delar av riket, inte minst de som vållade problem. 

Till sist var han tvungen att ge vika och ge uppdraget att bilda ny regering till 

liberalernas nye ledare, historieprofessorn Nils Edén, I regeringen ingick, 

förutom liberaler, fyra socialdemokrater med Hjalmar Branting i spetsen. 

Då upplöste Lenin nationalförsamlingen och ersatte den med en kongress vald 

av olika soldat- och arbetarråd. Lenins regering nationaliserade bankerna, 

upplöste storgodsen och lät bönder och lantarbetare dela jorden mellan sig.  

                                                             
65 Sandberg, Robert, Björkman, Jenny & Molin, Karl, Epos Tema. [A], [Historia], 1. uppl., Liber, Stockholm, 

2009 sid. 199 
66 Sandberg, Robert, Björkman, Jenny & Molin, Karl, Epos Tema. [A], [Historia], 1. uppl., Liber, Stockholm, 

2009 sid. 204 
67 Bilaga 1 
68 Bilaga 1 



24 
 

Paul Bäumer var sexton år gammal och gick i första ring i gymnasiet, när han 

anmälde sig till krigstjänstgöring. Under fyra års tid fick han lära sig att döda 

med gevär, kulspruta och bajonett, att smyga i ingenmansland, att gräva 

skyttegravar, och att skilja mellan olika granaters ljud. 

En tidigare generalstabschef som hette von Schliefen hade utarbetat en plan för 

ett angrepp mot Frankrike. 

I januari 1919 träffades segermakternas ledare i Versailles för att stifta fred. Den 

amerikanske presidenten Woodrow Wilson ville gynna demokrati, fredsvilja och 

nationernas självbestämmanderätt. Den franske ministerpresidenten Georges 

Clemenceau ville skapa garantier mot nya tyska angrepp mot Frankrike. Den 

brittiske premiärministern David Lloyd George ville skapa en fred som tyskarna 

kunde acceptera och som kunde ligga till grund för en framtida försoning. 

(Epos 1b sid. 217, 229, 226, 221, 218, 222) 

Det inledande citatet presenterar händelserna i Sarajevo där kronprinsparet dödas. Här nämns 

lärobokens enda kvinna vid namn i texten. Vidare nämns de klassiska karaktärerna för den 

europeiska scenen, utöver det omnämns även Lenin i Ryssland men även några svenska 

ledare så som Hjalmar Branting.  

 

10. På vilket sätt framställs kvinnor och män under första världskriget i sex läroböcker 

för gymnasiet? 

 

En sammanställning av bilderna i de analyserade läroböckerna återfinns i Bilaga 2. 69 

10.1 Perspektiv på historien A: 

 

Till texten finns det sex bilder där män och/eller kvinnor är representerade. En bild 

presenterar ledargestalterna under första världskriget, president Wilson, konseljpresident 

Clemenceau, och den brittiske premiärministern Lloyd George. Det förekommer även en bild 

över gripandet av den potentiella gärningsmannen för morden på kronprinsparen, där samtliga 

är manliga poliser iklädda uniformer. Det är även en bild över soldater från en skyttegrav. Det 

finns två bilder, den första från troligtvis en fabrik över vapentillverkning, samtliga är män. 

                                                             
69 Bilaga 2 
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Senare i kapitlet syns en bild över kvinnliga arbetare i en vapenfabrik, istället för männen. 

Bilden på de kvinnliga arbetarna är en av två bilder som visas där kvinnor förekommer. Den 

andra bilden med kvinnor förekommer även män. Här syns kvinnorna vinka av männen som 

ska ut och strida. Det här visar att männen är ledare och soldater och att kvinnorna är 

ersättare. 70 

Bilderna som presenteras i samband med texten visar hur kvinnor arbetar med att tillverka 

ammunition och framställs som ersättare för männen. 71 

10.2 Perspektiv på historien Plus: 

 

I en lärobok så är det två bilder som föreställer två soldater, en från skyttegravarna och en från 

den tillfälliga freden. Det är en bild på manliga och kvinnliga patienter och vårdare från ett 

sjukhus. En bild visar när familjer tar avsked till manliga soldater. En bild visar tre herrar vid 

undertecknandet av Versaillesfreden. Det är två bilder från fabriker med vapentillverkning, en 

med kvinnor och en på män. En bild visar när Gavrilo Princip grips. 72 

10.3 Alla tiders historia A: 

 

Det är en bild på män där de griper studenten Gavrilo Princip. 73 

 

10.4 Alla tiders historia 1b: 

 

Det är en bild där Gavrilo Princip grips efter attentatet. Ytterligare en bild visar där människor 

fördrivs. 74 

10.5 Epos Tema: 

 

Det är fem bilder totalt, varav tre visar enbart män. Två av dem är ögonblicksbilder från 

skyttegravarna, den sista är från en kyrkogård.  

Det är en bild som visar ärkehertig paret Frans Ferdinand och Sofia och det är en bild där det 

är tre kvinnor som representerar trippelalliansen. 75 

                                                             
70 Bilaga 2 
71 Bilaga 1 
72 Bilaga 2 
73 Bilaga 2 
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10.6 Epos 1b: 

Det är åtta bilder totalt, i fem av dessa förekommer män och av dessa är det två där det endast 

förekommer män, den ena från skyttegraven och den andra från freden, av de resterande tre 

bilderna förekommer män och kvinnor.  Två porträttbilder av kvinnor och en ögonblicksbild 

där de arbetar med en bil. 76 

11. Analys 

 

Hur väl uppfyller läroböckerna kraven från styrdokumenten? 

Här behandlas varje lärobokspar först innan några slutsatser dras. 

 

Perspektiv på historien och Perspektiv på historien Plus 

Skillnader och likheter i läroböckerna  

I Perspektiv på historien A och 1b omnämns åtta män vid namn, samtliga namn förekommer i 

båda läroböckerna, även kronprins Ferdinand hustru och det är enbart hon som nämns som 

kvinna i texten. Det är den enda kvinnan som nämns i de båda böckerna.  

Det är sex bilder som är identiska i de bägge läroböckerna, läroboken från 2012 har utökats 

med två bilder från första världskriget.  

Det har inte skett någon förändring trots nya styrdokument med mer fokus på jämställdhet 

vilket kan bero på att det är samma författare. Man har inte gjort någon omskrivning av texten 

utifrån de nya riktlinjerna i den nya läroplanen vilket kan tyda på att de inte når upp till det 

nya styrdokumentets riktlinjer. 

Det var två bilder till på första världskriget som hade lagts till i den nya upplagan från 2011, i 

dessa nya bilder fanns inga kvinnor vilket tyder på att det inte har skett någon förändring vad 

gäller genus. 77 Det kan bero på att det är samma författare. Det kan också vara så att det inte 

är författarna som brister i sin återgivning av genus, det kan istället bero på att samhället har 

varit väldigt ojämlikt mellan män och kvinnor vilket påverkat historian och därmed dess 

återgivelse. I dessa böcker fokuserar de på de europeiska ledarna och de var samtliga män 

under denna tidsperiod. Händelserna som återges är klassiska scener från första världskriget 
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och omnämnandet av kronprinsens hustru omnämns för att hon var där och inte för att hon var 

man eller kvinna. Genussystemet blir tydligt genom detta omnämnandet. Hon är hans 

hustru.78 

Alla tiders historia A och Alla tiders historia 1b 

 

Skillnader och likheter i läroböckerna 

Det omnämns i de båda läroböckerna de sex män och det är bara kronprinsens hustru Sofia 

som nämns och det är lika i de bägge böckerna. I den nyare läroboken så nämns Kemal 

Ataturk i samband med att Osmanska riket omvandlades till Turkiet. Det är i bägge 

läroböckerna en bild där man ser att Gavrilo Princip grips. 

 

I likhet med Perspektiv på historien har Alla tiders historia inte gjort några stora 

omarbetningar av texten vad gäller genus dock har ett mansnamn lagts till i den senare boken. 

Då det är ytterligare ett mansnamn är det troligtvis inte tillagt för att belysa kvinnor. Detta 

leder till liknade resonemang som i Perspektiv på historien vad gäller genussystem. Det är 

män som är presidenter, generaler, kejsare och det förväntas att män är ledare i likhet med 

genussystemet. 79 

 

Epos Tema och Epos 1b 

 

Skillnader och likheter 

I Epos tema förekommer det fyra män och i Epos 1b förekommer det tio män. 

 

Epos böckernas texter skiljer sig mycket från varandra vilket kan bero på att det är olika 

författare till de olika upplagorna. Framställningen av första världskriget när det kommer till 

texterna domineras av mansnamn likt de andra läroböckerna. Detta kan förklaras med Yvonne 

Hirdmans teori om genussystem, historien är mansdominerad och det gör att även om 

intensionen är att belysa mer av kvinnors historia så är det svårt att uppnå kursplanens 

perspektiv.  

 

                                                             
78 Hirdman, Yvonne (red.), Kvinnohistoria: om kvinnors villkor från antiken till våra dagar, Utbildningsradion, 

Stockholm, 1992 sid. 163 
79 Hirdman, Yvonne (red.), Kvinnohistoria: om kvinnors villkor från antiken till våra dagar, Utbildningsradion, 

Stockholm, 1992 sid. 163 



28 
 

På vilket sätt förespråkas genus och jämställdhet enligt 1994 års läroplan och 2011 års 

läroplan? 

 

I den tidigare läroplanens första kapitel omnämns män och kvinnor vid två tillfällen. Första 

gången under rubriken grundläggande värden och det handlar om att skolans uppgift är att 

eleverna ska lära sig om jämställdhet mellan män och kvinnor. 80 Andra gången det nämns är 

riktlinjer för läraren där det framgår att läraren ska undervisa om manliga och kvinnliga 

perspektiv. 

 

På vilket sätt framställs kvinnor och män under första världskriget i sex läroböcker för 

gymnasiet? I vilka situationer förekommer kvinnor respektive män? 

 

Framställning av män och kvinnor 

 

I lärobokstexterna så beskrivs männen oftast med fina titlar. Det går inte att utläsa någon 

skillnad utifrån läroplans ändringen 2011, utan de omnämns i stort sett med samma titlar 

oavsett publikationsår. Detta kan tyda på att Yvonne Hirdman har rätt i sitt resonemang om att 

historien har varit mansdominerad. 81 Män har haft företräde till flera troner i Europa därför 

var kejsarna män. Kvinnor var inte ledare för tiden för första världskriget i de aktuella 

länderna. På grund av detta kan det vara svårt för läroboksförfattarna att skriva om historien 

för att på ett bättre sätt skildra män och kvinnor ur olika perspektiv utan att byta fokus. 

Omnämnandet av kronprinsens hustru Sofia skulle kunna tolkas som att författarna på 

Perspektiv på historien befäster män och kvinnors olika roller genom att omnämna henne 

enbart som hustru.  

Epos läroboksförfattare omnämner i stort sett samma individer som i de andra läroböckerna 

men de har med några fler personer. Det går dock inte att utläsa att det gjort för att uppnå 

GY2011 utökat fokus på genus eftersom alla är män. 

 

Hirdmans ena princip i genuskontraktet angående kvinnors och mäns olika roller kan utläsas i 

läroböckernas olika bilder. Bilder på männen i läroböckerna domineras av krigsbilder, ledare, 

                                                             
80 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94: Särskilda programmål för gymnasieskolans nationella program ; 

Kursplaner i kärnämnen för gymnasieskolan och den gymnasiala vuxenutbildningen, Utbildningsdep., Stockholm, 1994 

sid. 3 
81 Hirdman, Yvonne (red.), Kvinnohistoria: om kvinnors villkor från antiken till våra dagar, Utbildningsradion, 

Stockholm, 1992 sid. 156 
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soldater med mera. Kvinnorna framställs som åskådare och ersättare för männen i industrin. 

Enbart den sista Epos-boken förefaller vara omarbetad för att nå upp till Gy2011 års krav för 

kvinnor och mäns perspektiv. Detta kan bero på att en av medförfattarna till Epos 1B är genus 

forskaren Ann-Sofi Ohlander, dock har hon samma problem som andra forskare och författare 

att få med kvinnoperspektivet i själva händelseutvecklingen och i stället för en omskrivning 

av historien så utgörs det utökade kvinnoperspektivet av personporträtt, troligtvis på grund av 

det ojämlika maktförhållandet i historien. 82 

12. Diskussion 

 

Vi har mycket diskussion och debatt i dagens samhälle kring genus och jämställdhet och det 

har varit mycket debatt den senaste tiden gällande sexuella trakasserier med MeToo som en 

hashtag för sexuella trakasserier främst mot kvinnor. 83 Hur mycket framställningen av män 

och kvinnor påverkar eleverna är svårt att säga. Men det går inte att förneka den historiska 

kontexten som är att män hade betydligt mycket mera makt i samhället än vad kvinnan hade, 

även i Sverige som idag är en av de länder där jämställdheten har kommit långt. 84 Det råder 

stora skillnader i läroböckerna när man analyserar hur kvinnor och män framställs. När män 

framställs så är det ofta personer som nämns som stora ledare som hade stor inverkan på 

kriget som Tysklands kejsare Wilhelm II och Amerikas president Woodrow Wilson. När 

kvinnor nämns i läroböckerna är det oftast inte någon personbeskrivning där kvinnor nämns 

vid namn. Det är bara i en lärobok som är skriven efter 2011 års läroplan som nämner kvinnor 

vid namn och det är Epos 1b där en författare och en vetenskapskvinna nämns både med bild 

på dem och beskrivningar om deras verksamhet. 85 Detta kan ses som ett klassiskt exempel på 

den orättvisa strukturen mellan män och kvinnor i historian, som Hirdmans teori om 

genussystem. 86 Män och kvinnors olika roller har varit så uppdelade vilket kan förklara 

varför bilder på kvinnor som arbetar i fabrik i klassiska mansroller blivit så uppmärksammade 

i första världskriget. I många av läroböckerna kan man se en bild på när Gavrilo Princip grips 

eller en bild från skyttegravarna. Det man kan analysera är att när man läser om första 

världskriget så är det mannen som är den dominante. Det kan ha göra med temat första 

världskriget som sådant då det oftast är män som är inblandande i kriget. 

                                                             
82 Norstedts [2018-02-01] 
83 Svenska Dagbladet [2018-01-04] 
84 Aftonbladet [2018-01-04] 
85 Sandberg, Robert, Epos: [historia]. 1b, 1. uppl., Liber, Stockholm, 2012 sid 217 och 220 
86 Hirdman, Yvonne (red.), Kvinnohistoria: om kvinnors villkor från antiken till våra dagar, Utbildningsradion, 

Stockholm, 1992 sid. 163 
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Om man drar sammankopplingar till citaten i resultatet så kan man se att det övergripande är 

män som varit politiska beslutsfattare som har gjort stort avtryck och förmedlas i 

historieläroböckerna under första världskriget. En anledning då till att kvinnor inte finns med 

är att de på denna tiden inte hade höga positioner, det vill säga att det inte fanns många 

kvinnliga ministrar under första världskriget. I den nyare boken från 2014 så var 

jämställdhetsperspektivet mycket mer framträdande, men då i en annan framkant och det var i 

vetenskapen under denna tid där Marie Curie hade en betydande roll för hennes upptäckt av 

radioaktiviteten. 87 Det belystes också från flera perspektiv vilket gjorde det bredare och det 

blev en större möjlighet att få med kvinnor bland annat rösträttsfrågan som blev aktuell i 

europeiska länder efter första världskriget, bland annat Sverige. 88 Ohlander kritiserar 

läroböcker för att lägga till kvinnor utan att skriva om texten för att göra den mer jämställd. 89 

Det är i de flesta av läroböckerna bara bilder på när kvinnor arbetar med 

ammunitionstillverkning i fabriker och på män när de är i krigssituationer. Dessa bilder torde 

vara publicerade i sådan form att de ska ge den bästa bilden av första världskriget. Det kan 

vara så att bilderna är tagna i fabriker för ammunitionstillverkning för att det var där de 

behövdes bäst. När männen beskrivs så är det ofta i politiska situationer och då höga ledare 

som beskriver beslutsfattandet. 

Det är intressant ur det faktum är att om man skulle försöka belysa det kvinnliga perspektivet 

i första världskriget så är det svårt för att kvinnor hade inga ledande positioner på den här 

tiden. Det var männen som hade mycket makt och det var ett så kallat patriarkalt samhälle. 

Därför blir det svårt ur ett genusperspektiv att belysa första världskriget förutom det faktum 

att de fick dra ett stort lass på hemmafronten när männen var i strid. Även nutida källor från 

internet nämner kvinnornas arbete vid hemmafronten. 90 

 

I samtliga böcker omnämns Ferdinands hustru Sophie och det kan ha göra med att hon också 

blev ett offer för Gavrilo Princips kulor. Hade hon inte blivit skjuten och mördad så hade hon 

nog inte blivit omnämnd. 

 

                                                             
87 Nationalencyklopedin [2018-02-07] 
88 Sydsvenskan TT [2018-02-07] 
89 Ohlander, Ann-Sofie, Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia: en granskning på uppdrag av Delegationen 

för jämställdhet i skolan, Fritze, Stockholm, 2010 sid. 65 
90 SO Rummet [2018-01-29] 
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Det är i många av böckerna en bild på när Gavrilo Princip grips efter skotten mot Frans 

Ferdiand och hans hustru Sophie och detta är centralt då det var skotten i Sarajevo 1914 som 

utlöste första världskriget.  

Enligt skolverket och läroplanen så har skolan en skyldighet att motverka de traditionella 

könsroller och att alla som arbetar inom skolan ska arbeta för att alla elever ska utveckla 

förmågor utan begränsningar från kön.  91 

13. Slutsats 

 

Denna undersökning visar att i 2011 års läroplan så är det mer fokus på genus och 

jämställdhet. För att undersöka om det har skett någon förändring i läroböckerna på grund av 

den nya läroplanen jämfördes böcker från tre olika förlag. Resultatet visar att vid en 

jämförelse med Perspektiv på historia och Alla tiders historia från 1994 års läroplansperiod 

och 2011 års har det inte skett någon förändring vad gäller genus. Detta kan ses som att det 

bryter mot kursplanen men kan ses som ett resultat utav historian. Som slutsats kan dras att 

den lärobok som förändrats mest och som bäst lever upp till den nya läroplanen är den nyare 

versionen av Epos från 2014.  

14. Förslag till vidare forskning 

 

Denna uppsats har fokus varit på att välja ut namn och bilder samt där läroboken tydligt 

presenterar män och kvinnor. Det hade varit intressant att undersöka djupare vinklingen i 

historien. Nu valdes ett specifikt område och det var första världskriget, det hade varit 

intressant att undersöka hur kvinnor och män framställs i kalla kriget där det finns kvinnor 

som hade höga ministerposter som Margaret Thatcher i Storbritannien och Indira Gandhi i 

Indien. 92 Det hade varit roligt att också undersöka hur första världskriget är presenterat i 

engelska eller tyska läroböcker ur ett jämställdhetsperspektiv för att se om det är någon 

skillnad med hur det är presenterat i svenska läroböcker.  
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15. Didaktisk reflektion 

 

Det kommer att vara användbart i mitt kommande yrke som lärare att ha med många 

perspektiv i mina föreläsningar och i mina examinationsmoment så det beläggs i många 

perspektiv. Genus är viktigt att framhålla som i genomgångar när man går igenom första 

världskriget att man belyser att hemländerna överlevde tack vara kvinnornas insatser. Det är 

också viktigt att när man belyser olika gestalter i historien att man berättar om flera vilket 

också kan göra att eleverna får vidgade perspektiv. Jämställdhet och genus är ett viktigt ämne 

för mig i min yrkesroll som lärare då jag är den som kommer att undervisa mina elever. 

Genus och jämställdhet är en diskussion som aldrig kommer att sluta diskuteras och är ett 

ständigt aktuellt tema så är det viktigt för mig att vara påläst i ämnet och det är också 

användbart i min yrkesroll i historia när jag kan förklara hur maktskillnaderna såg ut förr i 

tiden och göra jämförelser med hur det ser ut idag och hur det ser ut i andra länder. 

16. Sammanfattning 

 

Uppsatsens syfte var att undersöka hur genusperspektivet skildras i historia läroböcker under 

första världskriget från 2004 - 2014 och se förändringen som har skett på de olika 

läroplanerna. Detta för att reda ut hur kvinnor och män framställs och om det har skett någon 

förändring samt hur mycket kvinnorna och männen framställs med fokus på genus och 

jämställdhet. Granskningen skedde av tre läroböcker för 1994 års läroplan och tre för Gy 11 

års läroplan. I granskningen har det kommit fram att det i två av de nyare läroböckerna som 

heter Perspektiv på historien Plus och Alla tiders historia 1b så har det inte har skett någon 

större förändring med fokus på genus och jämställdhet. I boken Epos 1b så har det skett den 

största märkbara skillnaden med både utökade bilder och porträtt över kvinnor. En möjlig 

orsak till att det inte skett någon förändring är att det i Perspektiv på historien Plus och Alla 

tiders historia är nästan samma författare som gjort böckerna. I den nyare Epos 1b så är det 

olika författare som kommit till för att göra boken och en av dem är Ann-Sophie Ohlander 

som är en genusforskare vilket bidragit till innehållet.  
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Nordic Academic Press, Lund, 2017  

 

Läroplaner 

1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94: Särskilda programmål för 

gymnasieskolans nationella program ; Kursplaner i kärnämnen för gymnasieskolan och den 

gymnasiala vuxenutbildningen, Utbildningsdep., Stockholm, 1994  

Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, 

Skolverket, Stockholm, 2011 

 

 

17.1 Elektroniska källor 

 

Björklund, Tuija Genusperspektiv i historieläromedel- finns det? C-uppsats Dalarna 2004 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:517917/FULLTEXT01.pdf 

 

Delin, Mikael Kvinnorna saknas i skolans historieböcker Dagens Nyheter 15 mars 2015 

https://www.dn.se/nyheter/sverige/kvinnorna-saknas-i-skolans-

historiebocker/?forceScript=1&variantType=large 

 

Ingvar Lindell - Kvinnlig tronföljd 1977 

https://data.kb.se/datasets/2015/02/sou/1977/1977_5%28librisid_14681051%29.pdf 

 

Nationalencyklopedin 

https://www.ne.se/info/ 

 

 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:517917/FULLTEXT01.pdf
https://www.dn.se/nyheter/sverige/kvinnorna-saknas-i-skolans-historiebocker/?forceScript=1&variantType=large
https://www.dn.se/nyheter/sverige/kvinnorna-saknas-i-skolans-historiebocker/?forceScript=1&variantType=large
https://data.kb.se/datasets/2015/02/sou/1977/1977_5%28librisid_14681051%29.pdf
https://www.ne.se/info/
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Norstedts Författarlexikon 

www.norstedts.se/forfattare/116037-ann-sofie-ohlander 

 

Ryyty, Carsten – Hemmafronten under första världskriget 

https://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/hemmafronten-under-forsta-varldskriget 

 

Ryyty, Carsten – Skotten i Sarajevo attentatet som startade första världskriget 

https://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/skotten-i-sarajevo-attentatet-som-startade-forsta-

varldskriget 

 

Skolverket – Historia (ej gällande) 

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-

kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/kursplaner-fore-

2011/subjectKursinfo.htm?lang=sv&subjectCode=hi2000&tos=gy2000 

 

Skolverket - Läroplaner 

https://www.skolverket.se/regelverk/laroplaner-1.147973 

 

TT, Clinton historisk men sprickan i partiet är kvar, Svenska dagbladet 

https://www.svd.se/clinton-historisk--men-sprickan-i-partiet-ar-kvar 

 

TT, Kriget kan ha hjälpt kvinnor till rösträtt, Sydsvenskan 7 mars 2017 

https://www.sydsvenskan.se/2017-03-07/kriget-kan-ha-hjalpt-kvinnor-till-rostratt 

 

TT, MeToo: Här är uppropen att hålla koll på, Svenska dagbladet 

https://www.svd.se/metoo-har-ar-uppropen-att-halla-koll-pa 

 

Wigen, Malin, Sverige är bäst i världen för kvinnor, Aftonbladet 8 mars 2017 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/godanyheter/a/7aj33/sverige-ar-bast-i-varlden-for-kvinnor 

  

 

http://www.norstedts.se/forfattare/116037-ann-sofie-ohlander
https://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/hemmafronten-under-forsta-varldskriget
https://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/skotten-i-sarajevo-attentatet-som-startade-forsta-varldskriget
https://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/skotten-i-sarajevo-attentatet-som-startade-forsta-varldskriget
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/kursplaner-fore-2011/subjectKursinfo.htm?lang=sv&subjectCode=hi2000&tos=gy2000
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/kursplaner-fore-2011/subjectKursinfo.htm?lang=sv&subjectCode=hi2000&tos=gy2000
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/kursplaner-fore-2011/subjectKursinfo.htm?lang=sv&subjectCode=hi2000&tos=gy2000
https://www.skolverket.se/regelverk/laroplaner-1.147973
https://www.svd.se/clinton-historisk--men-sprickan-i-partiet-ar-kvar
https://www.sydsvenskan.se/2017-03-07/kriget-kan-ha-hjalpt-kvinnor-till-rostratt
https://www.svd.se/metoo-har-ar-uppropen-att-halla-koll-pa
https://www.aftonbladet.se/nyheter/godanyheter/a/7aj33/sverige-ar-bast-i-varlden-for-kvinnor
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Bilagor 

Bilaga 1  

Tabell över vilka personer som nämns i läroböckerna och hur de benämns 

 Perspektiv 

på 

historien A 

Perspektiv på 

historien Plus 

Alla tiders 

historia A 

Alla tiders 

historia 1b 

Epos Tema Epos 1b 

Sofia fru hustru Hustru 

Sofia 

Hustru 

Sofia 

Hustru Sofia Hustru Sofia 

Frans 

Ferdinand 

kronprins kronföljare kronprins kronprins Österrikes 

tronarvinge 

ärkehertig 

Bismarck - - - - - - 

Princip student skytten serben serben serb - 

Ludendorff general general - - - - 

Wilson president president president president president president 

Clemenceau Konselj 

president 

Konselj 

president 

   ministerpresident 

Wilhelm II  kejsare kejsare kejsare   

Lloyd 

George 

 Brittiske 

premiärministern 

   Brittiske 

premiärministern 

Kemal 

Ataturk 

  general general   

John 

Keegan 

    militärhistoriker  

Paul 

Bäumer 

    student student 

Nils Eden      Historia 

professor 

Hjalmar 

Branting 

     socialdemokrat 

Lenin      - 

Alfred von 

Schliefen 

     Generalstabschef 

 

Källa: Läroböckerna Perspektiv på historien A och Plus Alla tiders historia A och 1b, Epos 

Tema och Epos 1b 
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Bilaga 2 

Tabell över hur bilderna framställs  

Läroböcker Perspektiv på 

historien A 

Perspektiv på 

historien Plus 

Alla 

tiders 

historia A 

Alla tiders 

historia 1b 

Epos tema Epos 1b 

Kvinnor  1. Tar farväl av 

sina män 

6. 

Ammunitionsfabrik 

  1. Trippel-

alliansen 

2. Berta von 

Suttow 

 5. 

Granattillverkning 

    6. Marie 

Curie 

      7. Reparerar 

bilar 

Män 4. Skyttegravar 4. Skyttegrav 1. Princip 

grips 

1. Princip 

grips 

3. I 

skyttegrav 

1. Princip 

grips 

 1.Ammunition-

tillverkning 

5. Julfreden   4. 

Pansarvagn 

5. Stridsscen 

 2. Princip grips 1. Vapenfabrik   5. 

Kyrkogård 

8. 

Fredsavtalet 

 6. 

Versaillesfreden 

2. Princip grips     

  8. Versaillesfreden     

Blandat 3. Tar farväl 3. Tar farväl  2. 

Armenier 

fördrivs 

2.  Ärke-

hertigparet 

3. Vandrar 

ut i krig 

  7. Provisoriskt 

sjukhus 

   4. Tar farväl 

       

       

       

 

Källa: Läroböckerna Perspektiv på historien A och Plus Alla tiders historia A och 1b, Epos 

Tema och Epos 1b 

 


