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ABSTRACT 
Författare: Maria Ristenvik 

Handledare: Peter Borén 

Svensk titel: Läroböcker i historia för gymnasiet – ur ett genusperspektiv - En studie av 

läroböcker i historia för gymnasiet mellan år 1957-2004 

Engelsk titel: History textbooks for upper secondary school from a gender perspective - A 

study of history textbooks for upper secondary school between 1957-2004 

    Antal sidor: 39  

 
Föreliggande uppsats är en komparativ studie vilken behandlar genusperspektiv i läroböcker i 
historia för gymnasieskolan i en tidsperiod från 1950 talet fram till början på 2000 talet. Syftet 
med uppsatsen har varit att undersöka hur man framställer och integrerar kvinnan i läroböcker 
i ämnet historia för gymnasieskolanmellan år 1957-2004. De frågor som ställts är hur kvinnan 
framställs och integreras i läroböckerna och om man kan urskilja genusperspektiv i läroplaner 
och på vilket sätt dessa intentioner i så fall appliceras och realiseras i läroböckerna?  
 
Tanken har varit att fånga in det tidsbundna i skolans värderingar rörande detta tema. 
Genomgång av läroböckerna har följt två teman vilka är genusperspektiv och läroplaner. 
Materialet är sex stycken historieläroböcker för gymnasieskolan har placerats i en genustrappa 
som Michael Nilsson i sin rapport Historia ur ett genusperspektiv- En granskning av 
genusaspekterna i ämnet historia vid Linköpings universitet (2004) har använt i sin studie.  
 
Läroböckerna är utgivna på olika förlag och ingen av läroböckerna har ensamma författare. 
Under tema läroplaner undersöktes huruvida man kan urskilja genusperspektiv i läroplaner 
och på vilket sätt dessa intentioner i så fall applicerats och realiserats i läroböckerna. 
Undersökningen har även byggt på de mål som finns i läroplaner för aktuell period. Målet har 
varit att fånga in det tidsbundna i skolans värderingar samt belysa eventuella förändringar. 
Gymnasieskolans utveckling har belysts och givit uppsatsen dess historiska ram.  
 
Uppsatsens långa tidsperspektiv ger en insikt om historiens tidsbundenhet, och gör oss 
medvetna om dåtiden och framförallt vår samtid och det samhälle vi lever. De läroplaner som 
har tagits fram under åren har på olika sätt intresserat sig för genusperspektiv. Ingen av de 
analyserade läroböckerna når upp till steg 1 i genustrappan. Förändringar genom årtiondena 
har kunnat skönjas, dock representerar läroböckerna i stora drag en historieskrivning som 
lämnar kvinnorna utanför.  
 
Sökord: Historia, Genus, Kvinna, Lärobok, Läroplan, Gymnasieskola, Genusperspektiv 
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1. Inledning  

 

Den föreliggande uppsatsen är en komparativ studie vilken behandlar genusperspektiv i 

läroböcker i historia för gymnasieskolan i en tidsperiod från år 1957 till år 2004. Egna 

erfarenheter talar för att läroboken ofta är ett framträdande hjälpmedel i den undervisning som 

bedrivs ute i skolorna. Målet har varit att finna det tidsbundna i historieläroböcker samt 

medvetandegöra eventuella skiftningar över tid. Jag fann dessa intressanta och valde att rikta 

fokus på historieläroböcker för gymnasieskolan.  

 

Den värdegrund som utvecklas under skoltiden är något vi i viss mån bär med oss resten av livet. I 

historieundervisning har läroboken en central roll. Det är därmed viktigt att läroböcker från då och 

nu diskuteras, menar Sture Långström i sin avhandling Författarröst och lärobokstradition från 

1997. Sture Långström menar att läroböcker många gånger är den mest lästa litteraturen och att 

den överför idéer och värderingar (Långström 1997, s 12f).  

 

Tanken med uppsatsen är att undersöka hur man framställer och integrerar kvinnan i läroböcker i 

ämnet historia för gymnasieskolan mellan år 1957-2004. Målet har varit att fånga in det 

tidsbundna i historieläroböcker i den svenska gymnasieskolan med fokus på kvinnan utifrån ett 

genusperspektiv. Att behandla allt det tidsbundna och de förändringar som skett med dess orsak 

vore en omöjlighet, inte minst med tanke på studiens begränsade tid och format. Det finns dock en 

möjlighet att behandla det övergripande tidsbundna och de påtagliga förändringar som 

läroboksutvecklingen genomgått med hänsyn taget till syfte och tankegång.  

 

Läroboken utgör inte sällan grundstomme för undervisning i historieämnet och det är i och med 

detta av vikt att det finns genusperspektiv på historien inbyggt i läroböckerna. Detta inte minst för 

att kunna lyfta fram historiska lärobokstexter som representeras av både manliga och kvinnliga 

perspektiv i samklang med rådande läroplaner och kursplaner. Sedan införandet av folkskolan 

1842 har skolan fått en alltmer betydande plats i samhället. Skolan är en institution som alla 

svenskar passerar igenom. Herbert Tingsten menar att folkmeningarna i samhället många gånger 

kan sökas i skolböckerna (Tingsten, H 1969, s 13ff).  

 

Läroboken är betydelsefull i skolundervisningen och i många fall utgör den ett viktigt grunddrag i 

undervisningen. Det finns alltid en möjlighet att gå tillbaka till läroboken och dess texter i och 

med att de är bestående. Inom historieämnet finns det ofta inte möjlighet att själv undersöka det 

beskrivna, vilket torde medföra att läroboken i mångt och mycket har en betydande roll. Historia 
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är ett ämne som till stor del förmedlas genom skrift. Vad som lyfts fram i texten är i viss mån 

beroende av författarens syn, alltså hur denne ser på lärande och vad han/hon anser som viktig och 

uppbygglig kunskap. En viss förändring av synen på kunskap och pedagogik har varit en realitet 

över tid. Läroböckerna har styrts av läroplaner som kommit att innehålla kriterier gällande lärande 

och undervisning. I dagens aktuella styrdokument och läroplan för gymnasieskolan lyfter man 

fram vikten av jämställdhet mellan kvinnor och män och samtidigt är visionen en undervisning 

som speglar både kvinnliga och manliga perspektiv. Frågan som i sammanhanget blir intressant är 

huruvida läroböckerna infriar dessa krav? De frågor som studien försöker belysa är följande; Hur 

framställs och integreras kvinnan i läroböckerna? Kan man urskilja genusperspektiv i läroplaner 

och på vilket sätt appliceras och realiseras dessa intentioner i så fall i läroböckerna?  

 

För att avgränsa studien föll valet på att fokusera undersökningen till svenska gymnasieläroböcker 

och även med tanke på uppsatsens omfång, begränsa urval och antal läroböcker till en lärobok för 

varje årtionde från 1950 tal till 2000 tal. Min strävan har varit att få en så bred överblick som 

möjligt av läroböckerna med fokus på kvinnan och genusperspektivet och försöka belysa 

eventuella förändringar. Med detta i tankarna föll valet på att studera läroböcker i ett relativt 

långt tidsperspektiv. De analyserade böckerna spänner alltså tidsmässigt runt 50 år. Min 

förhoppning är att perioden bör kunna tydliggöra skillnader i människosyn med tanke på det 

vida tidsperspektivet. Mitt intresse har legat i att försöka spåra eventuella trender och 

förändringar över tid och därigenom fånga in det tidsbundna i skolans och samhällets 

värderingar rörande ovanstående tema. Min förhoppning har även varit att öka förståelsen 

kring genusperspektiv i läroböcker och i efterhand skulle jag vilja uttrycka att det har varit en 

lärorik studie som även öppnat upp för nya tankar och erfarenheter kring historieläroböcker.  

 

 

1.1 Syfte  

Tanken med uppsatsen är att undersöka hur man framställer och integrerar kvinnan i läroböcker i 

ämnet historia för gymnasieskolan mellan år 1957-2004. Syftet är att fånga in det tidsbundna för 

historieläroböcker i den svenska gymnasieskolan utifrån ett genusperspektiv samt belysa huruvida 

man kan urskilja genusperspektiv i läroplaner och på vilket sätt dessa intentioner i så fall 

appliceras och realiseras i läroböckerna. Vad som innefattar genusperspektiv och vilka 

definitioner som används i analysen  redovisas och definieras längre fram i uppsatsen.  
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1.2 Frågeställningar  

• Hur framställs och integreras kvinnan, samt vilka kvinnor finns med och framställs i 

läroböckerna? Med denna formulering åsyftas i vilken utsträckning och på vilket vis 

kvinnan synliggörs i texterna, och på vilket sätt författarna väljer att illustrera kvinnans 

roll och situation i dåtidens samhälle 

   

• Kan man urskilja genusperspektiv i läroplaner och på vilket sätt appliceras och realiseras 

dessa intentioner i så fall i läroböckerna?  

 

 

1.3 Disposition  

Ett syfte och även frågeställningar finns angivna som beskriver vad som avses med studien. 

Därefter följer även ett stycke som beskriver bakgrund och tidigare studier gällande aktuellt 

ämnesområdet. Sedan följer en redogörelse för använd metod och alternativ till använd metod 

där beskrivning gällande arbetsgång och tillvägagångssätt för studien redovisas. Därpå följer 

ett bakgrundsavsnitt där avsikten är att sätta undersökningsobjektet i en historisk kontext och 

därigenom underlätta för läsaren med hopp om att tydliggöra samt skapa förutsättningar för 

ett helhetsperspektiv. Det är även tänkt att ses som en bakgrund för att ha en möjlighet att öka 

förståelsen och perspektiven för vad som skrivs och tas upp i läroböckerna.  

 

Det finns även ett kapitel som definierar begrepp och hjälpverktyg för studien. Den 

undersökande delen av uppsatsen följer två teman. Dessa teman utgörs av genusperspektiv 

och läroplaner vilka även används som hjälpverktyg vid diskussion och analys av de 

historieläroböcker som används i studien. Dessa teman appliceras sedan på ett urval av 

läroböcker i ämnet historia för gymnasieskolan mellan åren 1957 och 2004. I slutet följer en 

sammanfattande och reflekterande diskussion. 

 
 
 1.4 Avgränsningar  

Med hänsyn tagen till uppsatsens omfång och tidsram har vissa avgränsningar gjorts. Studie och 

problemformulering är avgränsad till gymnasieskolan gällande läroböcker och läroplaner. Det 

finns även en avgränsning kring antalet läroböcker i historia för gymnasieskolan. Avgränsning 

samt urval omfattas av 6 svenska läroböcker under en tidsperiod som spänner från 1950 - tal till 

2000 tal, där 1 lärobok från varje årtionde studeras i sin helhet med hänsyn tagen till syftet för 

uppsatsen. De utvalda böckerna rör tidsmässigt ca 50 år och mitt intresse är att försöka spåra 
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eventuella förändringar över tid. Mitt mål är att försöka belysa hur kvinnan framställs och 

integreras i läroböckerna och om man kan urskilja genusperspektiv i läroplaner och på vilket sätt 

dessa intentioner i så fall appliceras och realiseras i läroböckerna? Detta för att undersöka om man 

kan urskilja förändringar och även fånga in det tidsbundna och tidstypiska för perioden.  

 

1.5 Material och metod  

De första faserna i undersökningsprocessen är många gånger de mest komplicerade men även 

betydande och de mest avgörande för slutproduktens kvalitet. Jag har liksom alla andra som läser 

en text mitt eget sätt och nyans att tolka vad som står skrivet.  Detta antagande innebär att det är 

utifrån mina egna förutsättningar som tolkningen av studieobjekten läroböcker och läroplaner 

kommer till del. Det jag vill mena är att min tolkning baserar sig på en förförståelse och det är 

förförståelsen som till viss del avgör vilken infallsvinkel man väljer i studien.  

 

Syfte och frågeställningar appliceras på ett urval av läroböcker i ämnet historia för 

gymnasieskolan mellan år 1957-2004. Vid urval av läroböcker föll valet på läroböcker där fler än 

en författare medverkar, de olika läroböckerna är även utgivna av olika förlag. Tanken kring detta 

är att försöka undvika en viss samstämmig prägel. Böckerna har på så vis inte präglats av endast 

en historiesyn utan av flera uppfattningar. Frågorna belyses utifrån två teman och dessa två teman 

är genusperspektiv och läroplaner vilka även redogörs för och definieras längre fram i uppsatsen 

under rubrik tema genusperspektiv och tema läroplan. För studien används läroplaner i historia för 

gymnasiet.  

 

Det huvudskaliga primärmaterialet består av sex stycken läroböcker i historia för gymnasiet som 

är utgivna från 1950 tal till 2000 tal. I undersökningen används läroplaner från åren 1956, 1965, 

1970, och 1994. Med hjälp av dessa är avsikten att belysa om man kan urskilja genusperspektiv i 

läroplaner och på vilket sätt dessa intentioner i så fall appliceras och realiseras i läroböckerna. 

Begreppen berörs och definieras närmare längre fram i uppsatsen under rubrik tema läroplaner. I 

den kvalitativa undersökningsmetoden där läroböckerna granskas i sin helhet, är alltså hela 

läroboken modellen. Det material som behandlar kvinnor och där kvinnan finns med i materialet 

lyfts fram och belyses i sin helhet.  

 

Alla läroböckerna skildrar en allmän historia samt illustrerar även skilda företeelser i historien. 

Analysverktyget som används för att analysera och placera och strukturera böckerna är en s.k. 

genustrappa, vilket är en metod som Michael Nilsson i sin rapport Historia ur ett genusperspektiv- 

En granskning av genusaspekterna i ämnet historia vid Linköpings universitet (2004) har använt i 
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sin studie. Nilssons genustrappa följer 5 steg. Överst i trappan finns genusmedveten litteratur och 

detta är litteratur som diskuterar kön som sociala konstruktioner och ifrågasätter patriarkala 

maktstrukturer. Steg 2 är jämställdhetsmedveten litteratur där ojämlika skillnader mellan män och 

kvinnor problematiseras. I Steg 3 återfinns könsmedveten, som inbegriper litteratur som beskriver 

ojämlika skillnader mellan män och kvinnor dock utan att som i steg 2 problematisera den. I steg 

4 återfinns könsomedveten litteratur där litteraturen kännetecknas av ett könsneutralt 

framställningssätt. Steg 5 är könsmaktsförstärkande litteratur och kännetecknas av försvar av det 

patriarkala förtrycket. Varje lärobok redovisas och diskuteras var för sig, för att sedan 

sammanföras, redogöras för och kopplas till tidigare forskningsläge i en avslutande diskussion där 

läroböckerna jämförs i avsikt att belysa vem/vilken historia läroböckerna inkluderar alternativt 

exkluderar samt förmedlar.  

 

1.6  Metoddiskussion 

Eftersom avgränsning i någon mån bör göras med tanke på tidsram och omfång för uppsatsen 

ansågs att lämpligaste metod var att använda ett urval gymnasieläroböcker i historia och 

läroplaner som tidsmässigt var relevanta för min uppsats. Att hävda att det är möjligt att 

behandla allt det tidsbundna och de förändringar som skett med dess orsak och effekter är en 

omöjlighet, inte minst med tanke på studiens begränsade tid och format. Den kritik som 

eventuellt kan riktas mot använd metod är att i undersökningen har sex stycken läroböcker 

ställts mot varandra och dessa inom en tidsperiod från 1950 tal till 2000 tal, vilket även 

innebär en lärobok för varje årtionde. Resultatet kunde eventuellt ha blivit annorlunda om 

man valt att titta på ett större antal läroböcker från varje årtionde. Studien utgör därmed 

endast ett stickprov och kan därmed inte göra anspråk som generalliserbar, därmed heller inte 

sagt att det ej finns en möjlighet till liknande utfall vid studie av andra läroböcker vid 

respektive tidsperioder. Det bör dock finnas en möjlighet att behandla och beröra det 

övergripande tidsbundna och de påtagliga förändringar som läroboksutvecklingen genomgått 

med hänsyn tagen till ovan nämnda syfte och läroplaner. Läroböckerna är utgivna på olika 

förlag och ingen av läroböckerna har ensamma författare. Böckerna har på så vis inte blivit 

präglade av endast en historiesyn utan av flera uppfattningar. Ett komplement till använd 

metod skulle kunna utgöras av en kvantitativ metod där man förslagsvis kunde räkna antal 

män och kvinnor som återfinns eller gestaltas i lärobokstexterna, bilder etc. Man skulle även 

kunna undersöka om det finns något i språkbruket som vittnar om eller förstärker 

könsmönster, exempelvis hur ofta ordet han används som ersättningsord för en godtycklig 

person. Detta för att undersöka och spåra eventuella förändringar över tid.  
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2. Bakgrund  
 

2.1 Kvinnan i läroboken - gömd eller glömd? 

Under 1960 talet då en allmän radikalisering började träda fram på universiteten krävde 

studenterna att få studera folkets historia. Det resulterade i att perspektivet blev ett helt annat 

som låg långväga bort från krig och diplomati till ett underifrånperspektiv på historien. Under 

denna tid växte även kvinnohistoria fram. Marie Louise Janssen- Jurreit menade att kvinnor 

sällan framställdes i kamp utan snarare att deras rättigheter blev tilldelade dem. Osynligheten 

var ofta det vanligaste ödet som drabbade kvinnor i historieböckerna och det var inte sällan 

som de kvinnohistoriska forskarna menade på att kvinnorna var av manliga historiker både 

gömda och glömda i historien.  Det fanns tankegångar om att komplettera historien med dessa 

osynliga kvinnor som ett slags tillägg genom att skriva om kvinnor på ett annat sätt en 

tidigare. Det visade sig dock inte som en enkel uppgift för man menade att de varit obetydliga 

i jämförelse med männens välkända historia.  

 

Det fanns givetvis kvinnor som varit betydliga bland de tidiga pionjärerna men som kollektiv 

var kvinnornas insats svår att synliggöra. Många menade att den gamla historieskrivningen 

om krig och kungar och även den som växte fram på 1960- talet alltigenom var en historia 

som sågs på och tolkades som en plats för män skapad av män. Många gånger lyfter man fram 

kvinnans status som låg och usel (Hirdman m.fl. 2003).  

 

Hebert Tingsten har forskat kring läroböcker och under 1960 tal och början av 1970-talet är 

det främst Tingsten som står bakom granskning och forskning vad det beträffar läroböcker för 

gymnasieskolan. Herbert Tingsten har även undersökt och studerat skolpropaganda från åren 

1850 och hundra år framåt. Han har bl.a. undersökt läroböcker från Sverige och menar på att 

de använts flitigt till propaganda och att innehållet inte sällan varit nationalistiskt (Tingsten, H 

1969 s, 13ff & 281). Med avseende på forskning om gymnasieläroboksförfattare har Sture 

Långström forskat kring detta tema. Långströms forskning sträcker sig från 1950-talet till 

början av 1990-talet. Han menar i sin avhandling Författarröst och lärobokstradition (1997) 

på bristen av kvinnliga författare. I Långströms problematisering finns resonemang som 

vittnar om att om både kvinnor och män svarade för innehållet i läroböckerna skulle det bidra 

till att flickor i högre grad hade möjlighet att känna igen sig i historieundervisningen. 

Långström hävdar att läroböcker är den mest spridda och lästa litteraturen som de flesta måste 
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läsa. Han menar vidare att det är vanligt att läroböcker okritiskt accepteras som sanna 

(Långström, S 1997 s, 10).  

 

Karin Westman Berg pekar på bristen på en integrerad kvinnohistoria i läroböcker och att det 

är av vikt att kvinnan integreras i och med att det annars är lätt att temat hamnar som något 

slags fristående bihang och blir till en del vid sidan om den övriga historien (Westman Berg, 

K 1972 s13ff). Skolverket genomförde 2006 en undersökning med uppgift att granska 

läroböcker med utgångspunkt i värdegrunden. Fem aspekter analyserades, däribland kön. En 

av slutsatserna som kom att bli gällande var att inom historieläroböcker är kvinnan ofta 

osynlig i och med att läroböckerna ofta beskriver och lyfter fram männens historia eftersom 

texterna ofta beskriver krig och erövringar etc. (Skolverket 2006).  

 

Michael Nilsson bör även nämnas i sammanhanget för han har i sin undersökning Historien ur ett 

genusperspektiv 2004 forskat kring hur genusaspekterna tas upp i ämnet historia vid Linköpings 

universitet.  Han undersöker både litteratur och undervisning. Nilsson menar att de studenter som 

läser historia vid Linköpings universitet möter någon form av genus/köns eller 

jämställdhetsperspektiv i drygt hälften av den obligatoriska litteraturen. Han menar att 

kurslitteraturen är på väg att bytas ut mot litteratur där genusaspekterna uppmärksammas på ett 

mer integrerat sätt än tidigare.  

 

 

2.2 Gymnasieskolans utveckling  

I detta avsnitt behandlas gymnasieskolans historia från 1900 talets början och belyser även den 

utveckling som varit rådande. Anledningen och avsikten är att sätta undersökningsobjektet i en 

historisk kontext och därigenom förhoppningsvis underlätta för läsaren. Det svenska 

skolväsendets utveckling från 1800 talet och framåt återger en förändring av hela samhällslivet 

och det är en förändring som skapat nya utbildningsmöjligheter. Det viktigaste draget i 

samhällsutvecklingen är bland annat näringslivets kommunalisering, urbanisering, 

demokratisering samt kvinnans emancipation (Richardson 2004 s 95ff). Under 1800 talet hade 

medelklassen fått större och alltmer inflytande, man började ställa vissa krav och menade att 

medborgarna skulle fostras och detta krävde ett annat innehåll än den vanliga och traditionella 

utbildningen som hade varit gällande en längre tid.  År 1820 blev läroverkens införande en realitet 

och senare fick gymnasiet en latinlinje och en reallinje. Kvinnor var utestängda från statlig högre 

utbildning och de som studerade gjorde detta inom privata tillställningar. Från år 1905 gavs 
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kvinnor möjlighet att studera i realskolan och tjugotre år senare närmare bestämt år 1928 gavs 

kvinnorna tillträde med samma villkor som männen till gymnasieskolan (Dahllöf, U 1971 s 65ff.).   

 

År 1964 tillkommer en gymnasiereform som resulterar i att gymnasiet blir ett mer enhetligt 

gymnasie. Reformen medförde vissa förändringar, genom att man fick fem gymnasielinjer. Dessa 

var som följer humanistiska, naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga, ekonomiska och tekniska 

linjen (Richardsson, G 1994 s 70ff). Man bytte namn från gymnasium till gymnasieskola 1971, 

vilket också blev som ett slags avstamp mot en ny epok med nya kriterier gällande antagning. 

Som ersättning för studentexamen infördes centrala prov för hela riket och en särskild 

gymnasieinspektion med uppgift att utarbeta prov och även agera som kontroll och 

övervakningsorgan av betygsättning.  

 

I början på 1990 talet, närmare bestämt 1994, fick den svenska gymnasieskolan alternativt det 

frivilliga gymnasiet en ny läroplan vilken går under benämningen Lpf 94. Den tidigare 

detaljregleringen kom att ersättas med  mål och resultatstyrning. Detta fick som konsekvens att 

kommunerna blev skyldiga att etablera och följa upp skolplanerna. Gymnasieskolan har ett slags 

demokratiskt uppdrag, som i ämnesundervisningen innebär att utveckla elevernas kunskap om 

demokrati och värdegrund. Detta ska ges uttryck för i skolverksamheten genom att verka för 

demokratiska arbetsformer etc. Fostransuppdraget innebär ett arbete med värdegrunden med 

avseende på de demokratiska värdena som individens frihet och integritet, människors lika 

värde, solidaritet där även jämställdhet mellan könen är av vikt.  

 

Gymnasieskolan ska aktivt och medvetet främja jämställdheten. Verksamheten i 

Gymnasieskolan måste utvecklas mot uppställda mål. Det innebär att den måste ifrågasätta 

undervisningsmål och arbetsformer samt utvärdera sina resultat kontinuerligt. I läroplanen 

beskrivs även att lärare ska se till att alla elever oavsett kön och social och kulturell bakgrund 

ges inflytande på arbetssätt och arbetsformer samt innehåll i undervisningen (Lpf 94 s14ff.) 

 

 

2.3 Tidsandan och kvinnor i Sverige 1950-2000 tal  

Avsikten med föreliggande text är att kort och övergripande beskriva kvinnan i samhället och 

tidsandan från 1950 till 2000 tal. Detta är tänkt att ses som en bakgrund för att ha en möjlighet att 

öka förståelsen och perspektiven på hur och vad man väljer att skriva och ta upp i läroböckerna. 

1950- talet benämns ibland för Sveriges hemmafruperiod, då många män hade råd att ha en 

hemmafru. Tidsperioden kännetecknas även av ekonomisk tillväxt. Kvinnor behövdes i allt större 
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utsträckning på arbetsmarknaden. 1950 -talet var årtiondet då kvinnor alltmer började agera på 

arbetsmarkanden med heltidsarbeten. De fanns en viss konfliktsituation gällande rollen som 

hemmafru och kvinnors lönearbete, lösningen menade man fanns i att kvinnor under sin livscykel 

skulle växla mellan rollen som hemmafru och lönearbetare (Hedenborg, S & Wikander, U 2003 s 

107f). Alva Myrdal och Viola Klein skriver i boken Kvinnans två roller (1957) om kvinnans 

dubbla roll och ansvar. Författarna rekommenderar att man ska skaffa en utbildning innan man 

skaffar barn, för att sedan stanna hemma hos barnen. Efter att barnen uppnått skolålder är 

rekommendationen att kvinnan åter ska ge sig ut i arbetslivet (Myrdal, A & Klein, V 1957 43ff & 

s 179ff). Denna rekommendation kan man fundera på om den är relevant i praktiken, efter ett 

långt uppehåll på arbetsmarknaden är det oftast inte så lätt att hoppa in utan vidareutbildning.  

 

Under 1950- och 60-talen ökade inflyttningen till tätorterna radikalt, vilket forcerades av en 

målinriktad arbetsmarknadspolitik. Utvecklingen resulterade i att gifta kvinnor alltmer kom att 

arbeta utanför hemmen. Detta medföljde att behovet av kommunal barnomsorg ökade, vilket även 

i sin tur krävde mera kvinnlig arbetskraft. Under 1960 talet expanderade vård och omsorgssektorn 

och statusen på dessa yrken skulle komma att höjas. Även olika utbildningar skapades inom 

vården. På 1960 talet började man även ställa krav på kvinnornas villkor i arbetslivet och det 

utmynnade i att man krävde ökad jämlikhet med männen. Kvinnorna började utbilda sig i allt 

högre grad än innan och man menade att världen stod öppen med massor med arbetstillfällen. 

Under 1970- talet ökade andelen kvinnliga arbetare i den offentliga sektorn, där det stora flertalet 

arbetade deltid.  

 

I mitten av 1970-talet introducerades ett nytt begrepp inom kvinnorörelsen och detta begrepp var 

kvinnokultur. Begreppet framkallade ett annat sätt att tänka på relationen mellan kvinnor och män 

i förhållande till jämlikhet. Under 1970-talet ifrågasattes inte helt sällan familjen som jämställd 

eller ej. Man betonade och lyfte fram en offentlig barnomsorg som den primära förutsättningen 

för ett jämställt samhälle. Både fadern och moderns ansvar för familjen definierades i främsta led 

som ett försörjaransvar och i andra hand som ett ansvar för barnens vård och fostran. Likaså på 

den statspolitiska scenen blev vissa krav en realitet, bl.a fick kvinnan från 1975 bestämma över 

abort i större utsträckning. Under perioden 1970- 1985 växte den offentliga sektorn och 

daghemsutbyggnaden ökade och detta medförde och underlättade för kvinnor att yrkesarbeta. En 

slags ny kvinnokultur växte fram i Sverige med ett annat sätt att se på relationen mellan kvinnor 

och män. Man uppvärderade det som tidigare nedvärderats för att ha varit kvinnligt och menade 

att det kvinnor gjort var lika viktigt som det männen gjort, att vårda familj, barn och hushåll 

ansågs lika viktigt som männens göromål (Hedenborg, S & Wikander, U 2003 s 169 & 174f).  
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År 1968 grundades grupp 8 som en socialistisk och även partipolitiskt obunden 

kvinnoorganisation. De blev en kvinnoorganisation, som på sätt och vis kom att utgöra 

medelpunkten för 1970-talets nya kvinnorörelse. Genom aktioner och opinionsbildning drev 

grupp 8 frågor som arbete åt alla, kortare arbetsdag, daghem åt alla barn, fri abort etc. 

Huvudpoängen och principen var bl.a. en honnör till de personliga upplevelsernas betydelse, att 

det personliga är politiskt.  

 

Från 1980-talet har man alltmer kommit att diskutera kvinnligt och manligt som kulturell tradition 

eller utifrån biologiska sammanhang som något som bör bevaras eller förändras. Man har arbetat 

för att hjälpa och bereda plats för kvinnor in på arbetsmarknaden och arbetsplatser som domineras 

av män. Den första jämställdhetslagen i Sverige trädde i kraft 1980 och samtidigt inrättades en 

jämställdhetsombudsman (Hedenborg, S & Wikander, U 2003 s 170ff). I slutet av 1990-talet och 

framåt har det pågått en debatt mellan dem som hävdar stora skillnader mellan män och kvinnor 

och de som menar att oavsett biologiska och kroppsliga skillnader ska människor ha samma 

rättigheter. Kvinnorörelsen har börjat agera flitigare utåt gällande frågor som diskriminerar 

kvinnor. Det finns även exempel inom skolan där man arbetar för lika rättigheter mellan könen 

(Hedenborg, S & Wikander, U 2003 s 170ff).  

 

 

2.4 Genushistoria  

I den tidiga historieskrivningen var ofta kvinnorna frånvarande eller i bästa fall intog de en 

alltigenom passiv ställning. De kvinnor som figurerade i historieskrivningen framträdde som 

passiva, där männen hade makten. Det finns dock kvinnor som beskrivits och figurerat som 

framstående, men exemplen är inte många. Kvinnor som lyfts fram i historieskrivningen är 

exempelvis Drottning Kristina och heliga Birgitta. De är exempel på och beskrivs alltigenom som 

starka och handlande kvinnor (Hirdman, Y 2001 8ff.). Det var först i slutet av 1960 talet som man 

kom till insikt om att kvinnor marginaliserats inom forskningen.  

 

År 1988 introducerades genusbegreppet i Sverige av professor Yvonne Hirdman. Begrepp som 

genusforskning och genusvetenskap har sedan 1988 använts i motsvarande betydelse med 

exempelvis andra namn såsom könsforskning liksom även kvinnovetenskap, vilket b la. 

härstammar från 1970-talets kvinnorörelse (Hirdman, Y 1992 s 28-39). Begreppet framhäver 

kulturella, sociala men även politiska innebörder och omfång av begreppet kön. På 1970 talet 

författade och skrev man exempelvis om kvinnor i relation till industrialismen i ett försök att 

komplettera de framstående männen med kvinnor. Det gestaltade sig som relativt färglösa 
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beskrivningar där kvinnorna inte fanns och beskrevs som lika viktiga personer i förhållande till 

männen. De forskare som studerade dessa sammanhang upptäckte att det som skrevs ofta 

resulterade i historier och texter som mest handlade om diskriminering. Man menade på 

svårigheten att tillföra kvinnor i historien på grund av att kvinnor på sätt och vis var 

marginaliserade bland hjältarna och männens historia.  

 

Forskare menade att historien ändrade skiftning när kvinnor införlivades i historieskrivningen. 

Anledningen var enligt Hirdman att det som skrevs om historien var att samhället sågs och 

översattes som en arena för män, utformad av män och i kamp med män. Yvonne Hirdmans 

resonemang går ut på att det är männens historia, en historia för män av män som får 

konsekvensen av och ger intryck av att kvinnohistoria blir som ett slags tillägg till den övriga 

historien. Hon menar att den endast är ett bidrag och tillägg till en redan bestämd totalitet 

(Hirdman, Y 2001 s 11ff).  

 

Hirdman lyfter fram och diskuterar begreppet genussystem som hon menar innefattar två 

grundläggande grundsatser eller principer. Den första berör åtskillnaden mellan manligt och 

kvinnligt, det innebär ett slags isärhållande mellan män och kvinnor där män och kvinnor inte gör 

samma saker eller verkar på samma sätt. Den andra grundsatsen berör och resonerar om mannen 

som norm, alltså där mannen står som norm för den mänskliga hierarkin. Det är dessa två 

grundsatser som genererar kvinnors underordning. Dessa grundsatser vidmakthålls av ett slags 

genuskontrakt som definierar hur och på vilket vis förhållandet mellan kvinnor och män ska se ut, 

ett slags stereotypiserande. Detta genuskontrakt löper från generation till generation.  

 

Genusperspektiv på historien visar hur historien, och diverse förställningar färgat och präglat 

männens överhöghet. Hirdman hävdar att det går att urskilja i de historiska texter att källorna ofta 

är skrivna av män och för män. Hirdman menar och diskuterar utifrån den socialhistoriska 

kvinnohistorien där hon framhäver att kvinnorna i texterna lyfts fram och de ofta hamnar i ett 

socialt underläge. Det har under åren vuxit fram en motreaktion mot denna 

underordningsbeskrivning, detta med en kvinnohistoria som talade och framhävde att kvinnor var 

starka och besatt kunskap som männen ej hade. Försök gjordes att komma bort och ta avstånd från 

att se på män som måttstock. Hirdman fortsätter sitt resonemang och framhäver att underordning 

av kvinnor inte är avhängig av att kvinnor av naturen är underordnade, hon menar på att det är av 

vikt att förstå och problematisera hur strukturen uppstår och utvecklas. Genom att besitta en 

förståelse för att män och kvinnor och deras förhållande gentemot varandra spelar roll och har 

betydelse även för sådant som är könsneutralt, så intar vi även ett annat sätt att studera historien.  
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Det finns även vissa andra aspekter man bör ta i beaktande vid studium huruvida kvinnan lyfts 

fram ur ett genusperspektiv, hänsyn bör exempelvis tas se till den aktuella tidens genussystem. 

Man bör ställa sig frågor i likhet med vilket slags genuskontrakt som var rådande för tidsperioden 

etc.? Hirdman framhåller att ett genusperspektiv på historien systematiskt visar på vilket sätt 

historien, och föreställningar präglats av männens överhöghet. Genusperspektivet för även med 

sig ett annat sätt att förhålla sig till de historiska texterna (Hirdman, Y 2001, s 15ff).  

 

 

2.5 Läroböckers utveckling och funktion  

Föreliggande stycke belyser läroböckers utveckling och funktion, tanken är att på detta vis fästa 

läroböckerna i historien. Läroböckers texter skiljer sig från många andra texter i och med att de är 

tänkta som ett hjälpmedel i undervisning, därmed strukturerade till ett pedagogiskt sammanhang 

och även anpassade till eleven som en viss specifik målgrupp. Historieläroböckerna utgörs av 

sammansättningar av agent, händelse, tid, plats och objekt och beskriver verkliga händelser och 

personer över tid. En flitigt använd lärobok kan i viss mån bli den som strukturerar den beskrivna 

verkligheten. Lärobokens auktoritet blir ur detta synsätt viktig och bilden och resonemanget som 

läroboken ger av verkligheten kan i och med detta bli liktydig med sanningen gällande hur denna 

verklighet har gestaltat sig. Läroboken innehåller flera komponenter där de är styrda utifrån 

exempelvis läroplaner, kursplaner och politiska värderingar.  

 

Staffan Selander menar att läroplan och läromedel skapas på olika fält av olika aktörer. 

Läroplanerna är skapade utifrån politiska dimensioner och läroboken är skapad av andra aktörer 

och många gånger inte skapad av de pedagoger som använder den praktiskt i sin undervisning. 

Läroboken är ofta skapad utifrån hur tidigare läroböcker är utformade. Selander menar på en 

lärobokstradition (Selander, S 1988 s 17ff, 26ff).  

 

Genom att läroboken är ett objekt som man smidigt kan hämta lärdom ifrån kan man i högsta grad 

se den som ett en slags diskursivt hjälpverktyg som påverkar i olika grad den lärande. I 

historieämnet är det av särskild vikt att ha detta i sitt medvetande i och med att möjligheten för 

eleverna att själva uppleva det beskrivna och en förfluten tid inte existerar. Genom historiens gång 

var det i forna tider oftast genom muntliga källor som undervisning bedrevs, men med 

boktryckarkonstens fenomen blev det allt vanligare att man övergick till en skriftlig 

undervisningstradition som resulterade i ett anspråk på texter som gav struktur åt kunskapen. 
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Läroböcker i nyare tappning och som verkade som huvuddrag i undervisningen blev allt vanligare 

på 1800 talet.  

 

Om man ser till de förlag som publicerat läroböcker under senare tid är det oftast ett fåtal stora 

förlag som står för denna publicering. Det är inte ovanligt att författarna till läroböcker i grunden 

varit pedagoger och gymnasielärare. Det är i sammanhanget inte helt orimligt att man ställer sig 

frågan hur valet av dessa författare skett. Även i granskningssyfte blir det aktuellt att ifrågasätta 

hur granskningen har skett av läroböcker och vad som författats och vilket innehåll man valt att 

lyfta fram i historieläroböckerna. Med avseende på författartradition gällande vem som verkat 

som läroboksförfattare har det enligt Långström inte varit ovanligt förekommande att 

läroboksförfattarna genom årens lopp rekryterat varandra utifrån sin egen umgängeskrets etc. 

(Långström, S 1997 s 81ff).  

 

Sture Långström resonerar kring utveckling av den politiska dimensionen som varit aktuell i 

läroböcker. Det blir i sammanhanget intressant att undersöka ämnet historia som många gånger 

knyter an till olika förhållningssätt, värderingar och sammanhang och maktförhållanden som varit 

rådande över tid. Tiden efter första världskriget gick resonemangen i likhet med att historien hade 

en viktig del i att influera elever i det som ansågs vara till samhällets och maktens mäns fördel. 

Långström menar att liknade resonemang kunde urskiljas även efter andra världskriget. Det fanns 

meningar om att det skulle råda tolerans med avseende på oliktänkande och dessa resonemang och 

tankegångar skulle prägla samhället och då även en inrättning som skolan. Det kom mer eller 

mindre dröja innan dessa politiska tankegångar och visioner blev en realitet.  

 

Under 1950-talet när visionen om ett kritiskt förhållningssätt till agitation och 

upplysningsverksamhet och demokrati alltmer kom att influera blev även ämnet historia alltmer 

likställt med de politiska tankegångarna. I läroplanen Lpf 94 för gymnasieskolan alternativt de 

frivilliga skolformerna kom historia att bli ett karaktärsämne, och i och med decentralisering av 

skolan ges numera den lokala skolan och lärarkollegiet tillsammans med elever en vidare frihet 

vad man avser att behandla gällande stoffurval, upplägg etc. Läroplanen och kursplanen ger 

uttryck för vikten om ett historiemedvetande där tankegångar gällande att eleven lär sig att 

behärska och inta ett kritiskt förhållningssätt till historien där även det interkulturella perspektivet 

är en del av en helhet. Långström menar vidare att det är övervägande män som verkat som 

läroboksförfattare och denna situation är även en realitet i de läroböcker som har legat till grund 

för och analyserats i denna studie. Långström menar vidare att det inte är helt otänkbart att 
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politiska åsikter har kommit att spela roll i författandet med tanke på att många av författarna 

genom tiderna även varit politiskt aktiva (Långström, S 1997 s 64ff & 96ff).   

 

I mitten av 1900 talet inrättades en nämnd och denna nämnd var tänkt som en inrättning med 

uppgift att syna läroböckernas kvalitet. Under slutet av 1960-talet blev granskningen av 

historieläroböcker mer analyserande och man undersökte alltmer utifrån ett helhetsperspektiv från 

att tidigare ämnat mycket tid åt detaljer etc. I mitten av 1970-talet upphörde statens 

läroboksnämnd och läromedelsnämnden växte fram där tanken var att staten skulle ha inverkan 

gällande vad som valdes att innehållsmässigt diskuteras i läroboken. Det finns de som hävdar att 

den statliga granskningen av läromedel resulterat i att läromedelsstandarden kommit att bli mer 

mångsidig och att en viss förtänksamhet blivit en realitet i förlagen och bland författarna 

(Långström, S 1997 s 192-206).  
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3. Analys av genusperspektiv i läroböcker i historia för gymnasiet  
 

3.1 Tema Genusperspektiv  

Gällande detta tema är avsikten att studera hur kvinnan utifrån ett genusperspektiv framställs i 

läroböckerna, avsikten är att belysa hur kvinnan integreras och framställs i läroböckerna. 

Denna formulering syftar på i vilken utsträckning och på vilket vis kvinnan synliggörs i 

texterna, samt på vilket sätt författarna väljer att illustrera kvinnans roll och situation i 

dåtidens samhälle. Vilka kvinnor finns med och framställs i läroböckerna?  

 

Gällande analysverktyg föll valet på att använda och analysera litteraturen med hjälp av en 

genustrappa, vilket är en metod som Michael Nilsson i sin rapport Historia ur ett 

genusperspektiv- En granskning av genusaspekterna i ämnet historia vid Linköpings 

universitet (2004) har använt i sin studie, läroböckerna har analyserats utifrån dessa 5 

trappsteg.  

 

Genus är ett vetenskapligt begrepp som innebär och förutsätter att man är införstådd med den 

forskning och bakgrund som, så att säga, är inbyggd i begreppstermen genus. Begreppet är hämtat 

från grammatiken och betyder stam, kön, art, slag. Det är ett begrepp inom humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning och teoribildning som används för att förstå och urskilja de 

föreställningar, idéer etc. som sammantagna formar människors sociala kön. Man talar om 

genusperspektiv och med detta avses att man analyserar företeelser, förhållanden och processer i 

samhället inom olika sfärer som politik, ekonomi, utbildning, etc. Detta utifrån ett perspektiv som 

beaktar och uppmärksammar att relationer mellan kön kan inverka även i könsneutrala 

sammanhang och att tillskrivna kollektiva könskarakteristika ofta skapar systematisk ojämlikhet 

mellan könen.  

 

Termen genus är en översättning av engelska gender. Genus används många gånger som 

benämning på det kulturella som tillskriver såväl människor som symboliska företeelser etc. s.k. 

könsegenskaper. Det betyder att man stereotypiserar vad som är manligt och maskulint respektive 

kvinnligt och feminint. Begreppet används alltså för att betona relationen mellan könen samt att 

studera de i tid och rum skiftande uppfattningar om vad som uppfattas som manligt och kvinnligt. 

Dessa konstruktioner och tillskrivningar utmärks av ett motsatstänkande som skapar både 

skillnader och isärhållande. Genuskonstruktionen kan studeras på olika samhällsnivåer som 

exempelvis relationer mellan människors men även familjen och dess struktur, sysslor etc. samt 
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strukturella förhållanden i samhället där studieobjekten förslagsvis kan vara politik, ekonomi och 

arbetsmarknad (Hedenborg & Wikander s 20 ff.). Läroböckerna analyseras med hjälp av tidigare 

beskrivna genustrappa. Även läroplaner bistår som hjälpverktyg i undersökningen. De läroplaner 

som används i studien är läroplaner för år 1956, 1965, 1970, och 1994, dessa redogörs för under 

nästkommande punkt.  

 

 

3.2 Tema läroplaner  

Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de värden som vårt 

samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors 

lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden 

som skolan skall gestalta och förmedla. Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns 

lika rätt och möjligheter. Eleverna skall uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad 

som är kvinnligt och manligt (Lpf 94 s 3ff).  

 

Denna ovanstående text finner man vid studie av gymnasieskolans läroplan Lpf 94, läroplanen 

anger skolans värdegrund och mål. De dokument som idag styr gymnasieskolans verksamhet är 

bl.a. Lpf 94. I denna läroplan tydliggörs hur verksamheten i skolan skall utformas i 

överensstämmelse med demokratiska värderingar (Lpf 94 s 6ff.). Lpf 94 inleds vidare med en 

skrivning om värdegrunden i avsnitt 1.1, som går under benämning grundläggande värden. 

Där uttrycks att det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund och man behandlar 

även respekten för varje människas egenvärde samt respekten för vår gemensamma miljö. 

Gymnasieskolan har ett demokratiskt uppdrag som handlar om att utveckla elevernas kunskap 

om demokrati och den värdegrund som vårt samhälle vilar på inom den traditionella 

ämnesundervisningen. Gymnasieskolan ska verka för demokratiska arbetsformer där elever 

och personal bereds inflytande och delaktighet i sin lärmiljö. Det finns även ett 

fostransuppdrag som innebär att fostra till demokratiska samhällsmedborgare som kan leva 

och verka i ett demokratiskt samhälle. Vilket innebär ett arbete med värdegrunden med 

avseende på de demokratiska värden som individens frihet och integritet, människors lika 

värde, solidaritet och jämställdhet mellan könen.  

 

Gymnasieskolan ska aktivt och medvetet främja jämställdheten. Det borde då rimligen 

innebära ett kontinuerligt ifrågasättande gällande undervisningsmål och arbetsformer där även 

läroboken inryms. I Lpf 94, som är gymnasieskolans i dagsläget aktuella läroplan, beskrivs 
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även att lärare ska se till att alla elever oavsett kön och social och kulturell bakgrund ges 

inflytande på arbetssätt och arbetsformer samt innehåll i undervisningen (Lpf 94 s14).  

 

Jämställdhet handlar till viss del om vad lärarna undervisar om men även på vilket sätt de 

undervisar och det blir i och med detta konstaterande intressant vad man väljer att skriva, 

belysa och behandla i läroboken som många gånger är grundstommen i undervisningen. 

Demokratin är den grund som det svenska skolsystemet grundar sig på och avsikten är att den ska 

genomsyra hela verksamheten och även ses som värdegrundens utgångspunkt (Hedin, C & 

Lahdenperä, P 2000 s 14ff). Det handlar om människors lika värde då de förklarar att den står för 

jämställdhet mellan kön och mellan människor med olika språk, kulturell bakgrund etc. (Hedin, C 

& Lahdenperä, P 2000 s 17ff).  

 

Genusperspektiv definieras som ett försök att synliggöra könsförhållanden samt försöka förändra 

och utjämna dessa via att skapa nya förhållningssätt att se på historien samt att integrera genus i 

historien. Kan man urskilja genusperspektiv i läroplanerna och på vilket sätt appliceras och 

realiseras dessa intentioner i så fall i läroböckerna? Studieobjekten alternativt läroböckerna 

undersöks utifrån målen i läroplanerna. Innan år 1965 finns inga centrala läroplaner för 

gymnasieskolan, i och med detta föll valet på att använda metodisk anvisning för ämnet historia 

gällande dessa år. Efter 1965 och fram till 1994 utgår undersökningen från målen i läroplanerna.  

 

3.3 Läroplaner  

 

3.3.1 Läroplan 56  

Denna läroplan eller i ordets rätta bemärkelse metodisk anvisning för ämnet historia har lyfts fram 

i och med att läroplaner för gymnasieskolan inte trädde i kraft förrän år 1965. Jag har dock valt att 

konsekvent använda begreppet läroplaner, men det är dock viktigt att detta framförs och 

tydliggörs. Målet för historieundervisning formuleras på så vis att man menar att eleven ska lära 

sig att utvidga kunskapen genom att utnyttja de historiska källorna. Världsperspektivet ska 

framträda och även skilda epokers särart. 

 

Läroplan 56 uttrycker; 

 

”Nuet får belysa det förgångna och äldre tider fördjupa förståelsen för samtiden” (Läroplan 56 s 

288).  
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Vidare uttrycks att; 

 

”Den bör skapa respekt för fakta, sinne för proportioner och balans i omdömet och saklighet och 

tolerans i uppfattning och omdöme bör gälla såväl det i rummet som i tiden avlägsna” (Läroplan 

56 s 289).  

 

 

3.3.2 Läroplan 65  

I mål menar man att undervisning i historia ska fördjupa kunskaper rörande väsentliga epoker i 

allmän och nordisk historia. Historieundervisning ska möjliggöra en förståelse av hur vår egen 

tids samhällsformer har vuxit fram och även ge kontakt med källmaterial och ge möjlighet att 

nyanserat bedöma det förgångna och nutid (Läroplan 65 s 177ff).  

 

”Vid gymnasiet skall liksom vid grundskolan den enskilde eleven stå i centrum för skolans 

fostrande verksamhet. Att hjälpa varje elev till en allsidig utveckling är riktpunkten för 

skolans arbete. Det innebär att skolan med aktning för elevens människovärde och kännedom 

om hans individuella egenart och förutsättningar skall söka främja hans personliga mognad 

till fri, självständig och harmonisk människa”(Läroplan 65 s 37). 

 

Vid studie av läroplan 65 infinner sig en känsla om att det personliga pronomenet ”han” står som 

likvärdig med eleven. Det finns inget tydligt uttryck i aktuell läroplan som tyder på kvinno och 

genusperspektiv. 

 

Lgy 65 uttrycker dock att; 

 

”Den enskilde eleven ska stå i centrum för skolans fostrande verksamhet”( Läroplan 65 s 13). 

 

 

3.3.3 Läroplan 70  

Enligt denna läroplan ska man förvärva kunskaper om människor och miljöer, idéer händelser och 

förlopp under olika tider i skilda kretsar. Eleven ska även erhålla ett vidgat perspektiv på världen 

idag liksom en ökad medvetenhet om problem som kan få konsekvenser för framtiden. Eleven ska 

lära sig att urskilja olika drivkrafter bakom samhällsförändringar och att betrakta respektive 

tidsskeden med utgångspunkt i dessas egna förutsättningar. Man uppmanar till könens 
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likaberättigande och att skolan ska arbeta för att förbättra förhållandena mellan könen (Läroplan 

70 s 199ff). 

 

I Läroplan 70 för gymnasieskolan uppmanar man till könens likaberättigande där vikten för 

elevens förståelse av jämställdhet lyfts.  

 

 

 
Läroplan 70 uttrycker i mål och riktlinjer; 
 

”Arbetet i gymnasieskolan skall präglas av värderingar som kommer till uttryck i Mål och 

riktlinjer […] Det skall leda elever till insikt om att könen måste vara jämställda” (Läroplan 70 s 

29). 

 

 

3.3.4 Läroplan 94  

Denna läroplan uttrycker att skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos 

eleverna förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på och stärka grundläggande värden och 

utveckla kritiskt tänkande. Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen 

(1985: 1100) slår fast att verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med 

grundläggande demokratiska värderingar och att var och en som verkar inom skolan skall främja 

aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö (1 kap. 2 och 

9 §§). Man lägger vikt vid att utifrån ett kort såväl som långt perspektiv skapa sammanhang och 

ge bakgrund. Man betonar vikten av att skapa ett historiskt medvetande och att gångna tiders 

människor ska bedömas utifrån deras förutsättningar (Lpf 94 9 § 1.1 ff.).  

 

 

Lpf 94 uttrycker att; 
 

”Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de värden 

som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, 

alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga 

och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla” (Läroplan 94 s 3).  
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4. Analys av läroböcker i historia för gymnasiet 
 
4.1 Allmän historia för gymnasiet 1957  

Valet av boken motiveras genom att den var den lärobok som dominerade bland läroböcker i 

gymnasieskolan fram till början av 1960 talet då den tappade i status när andra läroböcker kom ut 

genom att andra krav uppkommit (Andolf, G.1972 s 129). Innehållet i boken är presenterat utifrån 

ett världshistoriskt perspektiv. Om man ser till helheten ligger tyngdpunkten i denna lärobok på 

beskrivande fakta där kulturer, statsskick och ledande personligheter framträder och fokuseras. I 

denna lärobok med titel Allmän historia för gymnasiet från 1957  lyser kvinnan i stort sett med sin 

frånvaro. Det är ett relativt magert material som behandlar kvinnan och hennes historia. Det kan i 

och med detta kännas något ansträngt och framtvingat att försöka att beskriva och placera denna 

lärobok utifrån ett genusperspektiv.  

 

I det knappa material där väl kvinnan återfinns lyfter författarna fram henne genom vissa 

färgstarka kvinnor. Den första som nämns är drottning Elisabeth och man skriver exempelvis att;  

”Elisabeths regering är Englands första storhetstid. England ingrep nu på ett betydelsefullt sätt i 

världshändelserna och i politiskt hänseende uppdrogs riktlinjerna för dess framtid” (Jacobson, G 

& Söderlund, E 1957 s 181). Elisabeth beskrivs för övrigt som en fåfäng och nyckfull kvinna, 

man skriver samtidigt att hon ägde bildning vilket för en renässansfurste var ovanligt. Vidare 

skriver man att; ”En kraftigare utveckling av den engelska industrin hör till Elisabets tidevarv” 

(Jacobson, G & Söderlund, E 1957 s 185). Författarna till läroboken väljer dock att utelämna 

resonemang gällande vad denna kvinna hade för eventuell påverkan och inflytande under aktuell 

tidsera.  

 

I mittenuppslaget i läroboken närmare bestämt på sida 258, återfinns ett stycke som går under 

beteckning jämlikhet och humanitet. I detta stycke resonerar författarna kring upplysningen och 

renässansen och skriver att ett utmärkande drag för upplysningen och renässansen var individens 

frihet och jämlikhet. Det hade i sammanhanget varit intressant att se detta utifrån samhället och 

männens och kvinnornas sociala konstruktioner. Författarna skriver om sociala missförhållanden 

som följde på den ökade produktionsförmågan.  

 

Man skriver att;  

”Arbetstiden var lång, någon gång upp till 16 timmar, barn och kvinnoarbete förekom i stor 

utsträckning” (Jacobson, G & Söderlund, E 1957 s 305). Man har valt att inte ge några 

bakgrundsfaktorer eller konsekvenser rörande denna situation. Författarna använder sig även av 
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könsneutrala ord som arbetare, köpmän, bönder, uppfinnare, när innehållet i själva verket handlar 

om männen. Man presenterar exempelvis en rad manliga uppfinnare, skriver om bondesamhället 

och väljer där att skriva om männens roll och utelämnar därmed kvinnan helt och hållet 

(Jacobson, G & Söderlund, E 1957 s 56 & s152ff).  

 

Denna lärobok hamnar på steg 4 i genustrappan vilket är könsomedveten. Läroboken placeras i 

detta steg med tanke på de väldigt få hänvisningar till kvinnor i texten och ett textmaterial med ett 

könsneutralt framställningssätt. Målet för historieundervisning formuleras på så vis att ”Den bör 

skapa respekt för fakta, sinne för proportioner och balans i omdömet och saklighet och tolerans i 

uppfattning och omdöme bör gälla såväl det i rummet som i tiden avlägsna” (läroplan 56 s 289). I 

denna läroplan finns inga kriterier som direkt talar för att man ska beakta jämställdhet mellan 

kvinnor och män. Detta kan även ge förklaringar och tankegångar varför man inte lyfter fram 

kvinnan och integrerar henne i historien. Målen och kriterier under denna tidsperiod rörande 

jämställdhet och genusperspektiv i läroböcker för gymnasieskolan var inte lika uttalat i jämförelse 

med de krav som ställs idag.  

 

 

4.2 Historiens huvudlinjer 1966  

Lärobok med titel Historiens huvudlinjer är utgiven 1966 vilket innebär ett år efter läroplan 65. 

Författarna väljer att lyfta fram kvinnan ur ett kvinnohistoriskt perspektiv. Författarna nämner och 

beskriver exempelvis äktenskapet och kvinnans ställning. I läroboken återfinns följande citat ”som 

hustru hade kvinnan stora rättigheter som t ex bihustrurna saknade. Hon härskade över förråd och 

visthusbodar och var delägare i gården. Som tecken på sin myndighet hade hon en nyckelknippa” 

(Brolin, P m.fl. 1966 s 40). Man betonar även kvinnans roll som juridiskt omyndig. Orättvisa 

könsbundna villkor lyfts fram men problematiseras och diskuterar ej i ett vidare sammanhang. 

Varför var kvinnan juridisk omyndig? Kvinnorna är i mångt och mycket inte integrerade i den 

allmänna historien utan det som boken tar upp rörande kvinnan är under denna rubrik som för 

övrigt heter ”Äktenskapet och kvinnans ställning” (Brolin, P m.fl. 1966 s 39ff).  

 

I läroboken använder man även könsneutrala ord som ex i den text som finns rörande Heliga 

Birgitta; ”Efter den Heliga Birgittas död riktade många människor sina böner också till denne” 

man skriver vidare att det nog var mest kvinnor som i medeltidens krigiska manssamhälle fann 

tröst i att be till en kvinna (Brolin, P m.fl. 1966 s 38). Detta antagande kan tyckas stereotypt och 

vinklat. Texten kan eventuellt skapa ett smalt betraktelsesätt av vem Heliga Birgitta var och 

hennes betydelse för samhälle och individ i djupare mening. Det finns ett stycke skrivet om just 
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den heliga Birgitta där man lyfter fram och gestaltar henne som språkrör för stormännens intresse. 

Det enda som nämns om hennes politiska gärning är att hon lade grund för en strid mellan kung 

och stormän, när hon anklagade Magnus att vara rövare av kronas land( Brolin, P m.fl. 1966 s 

66f).  

 

Läroboken placeras i steg fyra i genustrappan. Den litteratur som placeras i steg fyra är 

könsomedveten och kännetecknas av ett könsneutralt förhållningssätt. Eftersom det undersökta 

materialet i stor utsträckning kännetecknas av ett könsneutralt framställningssätt och 

hänvisningarna till kvinnor är mycket få placeras denna lärobok alltså i steg fyra. I läroplan 65 

menar man att undervisning i historia ska fördjupa kunskaper rörande väsentliga epoker i allmän 

och nordisk historia. Historieundervisning ska möjliggöra en förståelse kring hur vår egen tids 

samhällsformer har vuxit fram och även ge kontakt med källmaterial och ge möjlighet att 

nyanserat bedöma det förgångna och nutid. I läroplanen har jag inte funnit något som direkt 

uttalar att man ska beakta, jämställdhet mellan kvinnor och män i undervisningen etc., som tex 

läroplan 94 klart och tydligt uttrycker. Den fråga som i sammanhanget blir av intresse är hur man 

menade att eleven skulle ha möjlighet att insupa förståelse för hur dennes egen tids 

samhällsformer vuxit fram och bedöma det förgångna och nutid när man som i denna lärobok 

väljer att ej integrera, belysa och diskutera kvinnan i historien, och lyfta fram bakgrundsstrukturer 

till att exempelvis samhället såg ut som det gjorde.  

 

Drottning Kristina presenteras kort, man skriver här om olika teorier bakom varför hon avsade sig 

kronan och skriver att ”Kristina tvivlade på sin egen politiska förmåga och möjligheten att i 

längden fullgöra sina kungliga uppgifter” ( Brolin, P m.fl. 1966 s 185). I läroboken lyfter man 

fram de alltigenom färgstarka kvinnorna, de ädla och förnäma men det finns inget i läroboken som 

speglar den ”vanliga” kvinnan och hennes situation i samhället under respektive tidsperiod, man 

integrerar inte heller kvinnan i texten som berör männen ex bondesamhället där det uttalat handlar 

om männen och männens liv och situation i bondesamhället (Brolin, P m.fl. 1966 s 24ff).  

 

 

4.3 Folkens historia 1971  

Folkens historia från 1971 är skriven utifrån ett kronologiskt perspektiv. Läroboken inleds med en 

studievägledning för eleven som i korthet presenterar lärobokens olika stycken. Det finns även 

läsanvisningar till andra böcker som behandlar olika ämnesområden. Författarna beskriver 

kvinnoemancipationen som en följd av liberala tankegångar samt demokratiska visioner. 

Författarna väljer sedan att rada upp vad detta fick för konsekvenser för kvinnan, man återfinner 
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exempelvis; ”Dess viktigaste, mödosamt vunna resultat var att gift kvinna erhöll förfoganderätt 

över sin egendom och sina inkomster. Vidare fick kvinnor tillträde till universiteten samt rätt att 

bekläda vissa statliga ämbeten. Strävandena att även ge kvinnan fulla rättigheter mötte ännu 

starkare motstånd” (Tham, W m.fl. 1971 S 83). Med hjälp av detta citat väljer man att lyfta fram 

vad kvinnoemancipationen gav för resultat men man utelämnar helt att problematisera och ge 

bakgrund och lyfta fram vad denna förändring fick för konsekvenser för samhället och strukturen. 

Författarna ger heller inte förklaring till varför strävandena att ge kvinnan fullständiga rättigheter 

mötte ett så starkt motstånd. Englands drottning Viktoria porträtteras på några få rader, de skriver 

att; ”Hon var inte särskilt begåvad och någon personlig insats gjorde hon inte, men hon har givit 

sitt namn åt en period i Englands historia, den viktorianska” (Tham, W m.fl. 1971 s 87). 

Författarna väljer rörande denna period att istället lyfta fram Disraelli som frontfigur i Englands 

politiska liv (Tham, W m.fl. 1971 s 88ff).  

 

I läroboken beskrivs kvinnan som ej ekonomiskt och juridiskt likställd med sin make, författarna 

skriver kortfattat om kvinnoorganisationer som arbetade för kvinnans rättigheter vilka också blev 

härdar för kritik av de rådande samhällsförhållandena, författarna skriver att; ”Efterhand 

genomfördes reformer, som gjorde kvinnans juridiska och ekonomiska ställning friare och 

öppnade stora områden av yrkeslivet för henne. Men debatten om hennes politiska rösträtt blev 

ovanligt intensiv och frågan löstes mycket sent” (Tham, W m.fl. 1971 s 157). Man redogör alltså 

för rådande ojämlikheter mellan kvinnor och män men man väljer att varken problematisera eller 

resonera kring denna struktur.  

 

Läroboken placeras i steg 3 i genustrappan, vilket innebär en könsmedveten litteratur. Detta på 

grund av att det genomgående för denna lärobok är att författarna skriver om rådande ojämlikheter 

mellan kvinnor och män men man varken problematiserar eller resonerar kring denna struktur. 

Enligt läroplan 70 ska eleven lära sig att urskilja olika drivkrafter bakom samhällsförändringar. 

Man uppmanar till könens likaberättigande och att skolan ska arbeta för att förbättra förhållandena 

mellan könen. Det som kan tyckas som en eventuell svårighet och ej i överensstämmande med 

läroplanens intentioner gäller huruvida det är möjligt att urskilja drivkrafter bakom 

samhällsförändringar när man i läroboken enligt ovanstående exempel väljer att inte redogöra och 

sätta dessa teman i relation till samhällstrukturen. Yvonne Hirdman menar att underordning av 

kvinnor inte beror på att kvinnor av naturen är underordnade, det är av vikt att förstå hur 

strukturen uppstår och utvecklas. Genom att förstå män och kvinnor och deras förhållande 

gentemot varandra intar vi ett annat sätt att studera historien (Hirdman 2001, s 15ff).  
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4.4 1985 Vägar till nuet  

I läroboken Vägar till nuet från 1985 skriver författarna bla att historiska kunskaper är av vikt för 

att förstå sin samtid och det samhälle man lever i. Författarna skriver även om historia och 

historieskrivningen som betydande minne för samhället samt att viktiga beslut grundar sig på 

tidigare erfarenheter. Historia har alltigenom med andra ord en betydande roll då viktiga beslut 

ska fattas i samhället. I läroboken har man gjort vissa försök att integrera kvinnan jämte männen i 

historien mot en bakgrund, men exemplen är få. Det förekommer försök till att ge en förklaring av 

könsroller; ”kvinnan brukar ha huvudansvar för barn och hushåll, medan mannen utför det fysiskt 

mera krävande arbetet, särskilt det som är förlagt på längre avstånd från boplatsen. Likheten med 

senare tiders förhållande är knappast en tillfällighet: bara kvinnan kan ge barnen di. Ända sedan 

en fjärran urtid torde detta biologiska faktum ha styrt utformningen av de mänskliga könsrollerna” 

(Graninger, G m.fl. 1985 s 8).  

 

Den heliga Birgitta och hennes uppenbarelser finns med i läroboken och författarna skriver även 

att hon är en av Sveriges internationellt mest kända personer genom alla tider. Det som nämns om 

hennes politiska gärning är att hennes uppenbarelser innehåller talrika inlägg i tidens politiska 

frågor med hårda angrepp mot kung Magnus (Graninger, G m.fl. 1985 s 76). I läroboken 

behandlas kvinnans historia i ett särskilt kapitel där man beskriver kvinnans rättsliga ställning, 

kvinnan i familjen samt i produktionen. I detta fristående kapitel väljer man att lyfta fram hur 

kvinnan genom lagen och politiskt var ojämnställd med mannen, och man skriver även att 

kvinnans plats i historien genom åren varit relativt undanskymd; ”Ekonomiskt gjorde lagen en 

klar skillnad mellan män och kvinnor. Vid arv fick exempelvis döttrarna bara hälften så mycket 

som sina bröder i Sverige” (Graninger, G m.fl. 1985 s 118). I läroboken väljer man att belysa 

kvinnan i relation till mannen och ojämlika förhållanden lyfts fram, man väljer även i denna bok 

att beskriva dessa ojämlika skillnader mellan män och kvinnor dock utan att problematisera kring 

strukturen. Det närmsta och enda exemplet författarna kommer gällande att problematisera 

ojämlikhet, är det redan nämnda exempel angående könsroller.  

 

Denna lärobok placeras i steg 3 i genustrappan vilket är könsmedveten och det innebär litteratur 

som beskriver ojämlika skillnader mellan män och kvinnor utan att problematisera det. Läroplan 

70, uppmanar till könens likaberättigande och att skolan ska arbeta för att förbättra förhållandena 

mellan könen. I denna lärobok väljer författarna att utelämna och problematisera sociala 

konstruktionen och patriarkala maktstrukturer, konsekvensen av detta fenomen  medför att detta 

kan tyckas avvika från vad läroplan och mål för denna vill framhäva i historieundervisning. Det 

kan tyckas innebära en svårighet för eleven att erhålla en helhetsbild, när man som i aktuell 
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lärobok väljer att utelämna tankegångar kring diverse strukturer. Med en analytisk förståelse av 

genus borde eleven lättare kunna tillgodogöra sig förståelsen att genus är en social markör som får 

betydelse inom en rad livsområden även där de inte borde ha det tex mellan kvinnor och män 

gällande ojämlikhet i samhället. I sammanhanget kan man återknyta till Hirdman som menar att 

när man studerar kvinnor och deras liv måste man se till aktuell tids genussystem. Hon menar att 

underordning av kvinnor inte beror på att kvinnor av naturen är underordnade. Det är av vikt att 

förstå hur strukturen uppstår och utvecklas. Genom att förstå att män och kvinnor och deras 

förhållande gentemot varandra spelar en viktig roll har man även möjlighet att inta ett annat sätt 

att se och betrakta historien samt nyansera samband.  

 

 

4.5 I historiens spegel 1995  

Historiens spegel är utgiven 1995 vilket är ett år efter införandet av läroplan 94 (Lpf 94). I denna 

lärobok behandlas historien från 3000 f kr till 1995. I slutet av boken behandlas sju tväravsnitt 

som är tänkt att ses som ett komplement till den kronologiska framställningen. I ett av dessa 

tväravsnitt finns ett kapitel som heter Manligt och kvinnligt- en föränderlig form där behandlas 

kvinnornas historia som ett specifikt tema. Lpf 94 framhäver att jämställdhet mellan kvinnor och 

män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla. 

Det som i sammanhanget är intressant och en fråga som blir aktuell är varför kvinnorna behandlas 

i ett tema i slutet av läroboken och inte i lika stor utsträckning integreras med männen i resterande 

kapitel i läroboken. Kan en förklaring vara att författarna anser att det finns och föreligger en 

svårighet att integrera kvinnorna i den allmänna historien, i och med att de anser den tillhöra 

männen och att det blir som en slags tilläggshistoria? Eller är upplägget ett försök att kompensera 

de få och knappa anvisningar rörande kvinnor som finns i övrig text? I och med att läroboken I 

historiens spegel  utkom 1995 och kan den eventuellt tänkas vara skriven utifrån gamla 

styrdokument där krav på jämställdhet i undervisningen inte var lika tydliga som för Lpf 94. I 

sammanhanget ska dock framföras att i det tväravsnitt som finns rörande kvinnor skriver man att 

syftet har varit att visa det gemsensamma, det som förenar, oavsett tid och plats. Tanken har även 

varit att framhålla variationerna i kvinnornas villkor och i relation mellan kvinnor och män såväl 

inom som mellan samhällen. Denna tanke kan betraktas som enligt överensstämmelse med Lpf 

94.  

 

Lpf 94 anser att skolan har en viktig uppgift gällande att förankra de värden som vårt samhällsliv 

vilar på och betrakta detta både utifrån ett kort och ett långt perspektiv för att därigenom skapa 

sammanhang. Författarna skriver i bakgrundskapitel att; ”Historia var länge historien om krig och 
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kungar. Så är det inte längre. Kulturhistoria, ekonomisk historia och social historia har allt mer 

kommit i fokus och därmed har intresset vidgats till att gälla hela folkets historia” (Oredsson, S 

m.fl. 1995 s 341). Vidare författas att; ”Flicka eller pojke? Vad vi föds som är av avgörande 

betydelse för hur våra fortsatta liv kommer att gestalta sig, vilka förväntningar som ställs på oss 

och vilka verksamheter vi kommer att ägna oss åt. Den biologiska skillnaden utgör själva 

grunden, men mest är det samhälliga konventioner som avgör” ( Oredsson, S m.fl. 1995 s 341). I 

resterande del av detta specifika kapitel lyfter författarna fram och behandlar kön som sociala 

konstruktioner och ifrågasätter även patriarkala maktstrukturer. Avsikten har varit att studera 

läroböckerna i sin helhet därför redogörs även för övriga kapitel.  

 

De övriga kapitel i läroboken där kvinnorna finns med och diskuteras är relativt knappt. I ett av 

kapitlen rörande antiken skriver författarna att; ”kvinnorna i synnerhet var mycket förtryckta. De 

skulle hålla sig i hemmen och syssla med matlagning och barntillsyn” (Oredsson, S m.fl. 1995 s 

32). Författarna skriver detta utan att beskriva de bakomliggande orsaker till att situationen var 

som den var. Det finns en kortare text som handlar om Heliga Birgitta återfinns följande text; 

”Vissa medeltida skandinaver var mycket internationella gestalter, framförallt det svenska 

helgonet Birgitta, som var bosatt i Rom från 1350 talet och spelade en aktiv roll i dåtida 

storpolitik. Hennes gudomliga uppenbarelser hade ofta en direkt anknytning till den politiska 

situationen” (Oredsson, S m.fl. 1995 s 92f). Författarna diskuterar eller problematiserar inte 

heller i detta stycke orsaker eller konsekvenser rörande detta. Den industriella revolutionen 

behandlas i ett kort stycke och det enda som skrivs om kvinnor behandlas i en bildtext där 

följande text återfinns ”kvinnlig arbetskraft blev vanlig inom textil och konfektionsindustrin. Här 

arbetar kvinnor – i lokaler med hälsovådligt damm - i en brandslangsfabrik i Jonsered” (Oredsson, 

S m.fl. 1995 s167 f). Författarna väljer även att belysa arbetarrörelsen i Sverige och Storbritannien 

och i denna text använder författarna könsneutrala ord som arbetare och arbetarklassen. 

Kvinnoemancipation beskrivs och man skriver att; ”Kvinnorna fick en förbättrad ställning vid 

1800 talets mitt. Lika arvsrätt för son och dotter på landsbygden infördes 1845” (Oredsson, S m.fl. 

1995 s 197 f & s 353f). Man väljer att utelämna vad detta fick för konsekvenser för 

samhällstrukturen och vad bakgrunden var till detta.  

 

Denna  lärobok är något mellanting mellan steg 3 och 2. Könsmedveten och 

jämställdhetsmedveten i och med att man beskriver ojämlika skillnader mellan kvinnor och män 

utan att problematisera, och jämställdhetsmedveten med hänsyn taget till det specifika tväravsnitt 

som behandlar kvinnan, där författarna även problematiserar de ojämlika förhållandena mellan 

kvinnor och män. Westman Berg efterlyser en integrerad historia som behandlar både kvinnor och 
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män och detta menar de är väsentligt för att undvika att kvinnorna hamnar som något bihang till 

övriga historien.  

 

4.6 Alla tiders historia A 2004  

I läroboken Alla tiders historia A utgiven 2004 behandlas industrialismen i flera kapitel. I 

läroboken finns kapitel om Storbritannien, industrins genombrott och dessa kapitel innehåller 

inget om kvinnor. Det finns ett kapitel som belyser industrialisering och demokratisering i Sverige 

och i detta kapitel berättar man om arbetarklassen och medelklassens kvinnor, man betonar 

skillnad mellan hustruns och mannens arbetsuppgifter. Man skriver bl a att hembiträdet pigan och 

husan ofta var en förutsättning för att, man skulle kunna visa upp ett perfekt hem (Almgren, H 

m.fl. 2004 s 227). Man förklarar även i detta avsnitt att det från mitten av 1800 talet tillkom 

arbeten som ansågs acceptabla för ogifta kvinnor. Däremot förklaras inte varför dessa arbeten 

tillkom och ansågs acceptabla. Att kvinnan släpptes in på arbetsmarkanden när männens börda 

blev för tung när de skulle försörja sina döttrar diskuteras inte (Qvist, Gunnar 1978 s 47ff). Det 

skulle vara en intressant diskussion sett ur ett genusperspektiv. Läroboken tar även upp kvinnan i 

Aten, där man berättar om kvinnans villkor i det antika samhället. Författarna till läroboken väljer 

att citera den grekiske författaren Xenofon ”Jag tillbringar aldrig min tid inomhus: min hustru är 

fullständigt kompetent att själv sköta hushållet” (Almgren, H m.fl. 2004 s 33). Man skriver även 

att; ”En kvinnorörelse för att ge kvinnor dess politiska rättigheter var otänkbar i antikens Aten. 

Sådana rättigheter var uteslutande till för män” (Almgren, H m.fl. 2004 s 34). Här tar man inte 

upp eller berör de bakomliggande orsakerna till detta.  

 

I läroboken använder man även könsneutrala ord som ex ”grekerna”, men underförstått handlar 

det om män. ”Grekerna blir världserövrare” belyser Alexander och hans fälttåg (Almgren, H 

m.fl. 2004 s 29f). Det medeltida norden behandlas och under en rubrik skriver man att; 

”Landskapslagarna omtalar hustrun som bondens viktigaste ägodel, men betonar också att hustrun 

ska ansvara för husets nycklar” (Almgren, H m.fl. 2004 s 69f). Man betonar kvinnans roll som 

omyndig (Almgren, H m.fl. 2004 s 70). Den heliga Birgitta och hennes uppenbarelser finns med i 

läroboken, det som nämns om hennes politiska gärning är att hon benämnt Magnus Eriksson för 

”den krönta åsnan” (Almgren, H m.fl. 2004 s 70f). En framstående kvinna tillägnas några rader 

och detta är Margareta som beskrivs som ”unionens verkliga härskare” (Almgren, H m.fl. 2004 s 

74). I stockholms blodbad skriver man om Kristian II (Almgren, H m.fl. 2004 s 76) men man 

nämner inte tex Kristina Gyllenstiernas medverkan.  
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Material om kvinnornas situation är relativt magert, det finns till viss del material som beskriver 

skillnaden mellan kvinnor och män men man problematiserar inte och detta gör att boken kan 

tyckas hamna på steg tre i genustrappan. Steg tre innebär könsmedveten och hit räknas litteratur 

som beskriver skillnader mellan kvinnor och män men utan att direkt problematisera den. 

Läroplan 94 uttrycker att målet är att från ett kort och långt perspektiv skapa sammanhang och ge 

bakgrund och att skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla alla människors lika värde 

och jämställdhet mellan kvinnor och män. På en av sidorna i läroboken finns en bild från en 

medeltida stad där kvinnor har tvättdag. Till bilden finns en bildtext där det står skrivet ”Utan 

kvinnornas jobb hade mycket blivit ogjort” ( Almgren, H m.fl. 2004 s 58). Det finns ingen 

ytterliggare förklaring i texten eller inom detta kapitel vad som menas och bakgrunden till detta 

påstående.  

 

Författarna behandlar kvinnorörelsen, där de bl.a. skriver om arbetarskyddskonventionen från 

1906 de skriver att; ”Nattarbetsförbundet kritiserades av många kvinnor, som ett männens påfund 

för att hålla kvinnorna borta från vissa näringsgrenar” (Almgren, H m.fl. 2004 s 169). Inte heller 

här ger man en bakgrundförklaring till varför det förhöll sig på detta vis. Ett tappert försök att 

beskriva kvinnans situation under mitten av 1800- talet gör författarna när de med hjälp av Anna 

Maria Lenngrens råd till sin kära dotter ”med läsning öd ej tiden bort, Vårt kön så föga behöver; 

Och skall du läsa gör det kort; att såsen ej må fräsa över” (Almgren, H m.fl. 2004 s 186). Med 

detta citat beskriver de kvinnans plats i samhället, man har här utelämnat bakgrund och varför 

strukturen såg ut som den gjorde. Det är av vikt att man integrerar kvinna och mannen i historien 

och ger en bakgrund gällande hur och varför genusstrukturen såg och ser ut som den gör. Alltså 

att man i litteraturen behandlar kön som sociala konstruktioner och ifrågasätter patriarkala 

maktstrukturer.  

 

Läroplan 94 uttrycker som tidigare nämns att målet är att från ett kort och långt perspektiv skapa 

sammanhang och ge bakgrund, eventuellt föreligger vissa svårigheter att uppnå detta mål, när man 

som i nämnda exempel väljer att beskriva skillnader mellan kvinnor och män, utan att direkt 

problematisera den. Detta kan även återknytas till Yvonne Hirdman som menar att underordning 

av kvinnor inte beror på att kvinnor av naturen är underordnade, det är av vikt att förstå hur 

strukturen uppstår och utvecklas. Genom att förstå att män och kvinnor och deras förhållande 

gentemot varandra spelar en viktig roll även för sådant som är könsneutralt intar vi ett annat sätt 

att studera historien.  
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5. Avslutande diskussion  

Det urval av läroböcker som undersökningen baserar sig på kan i viss mån konstateras 

representera en historieskrivning som i stora drag utelämnar kvinnorna i historien, kvinnornas 

historia belyses i liten utsträckning. De beskrivs vidare i mångt och mycket som någon form 

av passiva objekt och bihang till männen i historien. Det visar sig att inte någon av de 

undersökta läroböckerna ligger i genustrappans trappsteg 1 som benämns som genusmedveten 

litteratur (Nilsson 2004 s 14ff). Kvinnorna tycks generellt behandlas som kollektiv även om 

ett fåtal färgstarka kvinnor ex heliga Birgitta lyfts fram, väljer man att utelämna hennes 

politiska gärning, denna får på något vis stå tillbaka och kommer i skymundan.  

 

Den lärobok som når högst i genustrappan är I historiens spegel (1995) den hamnar 

någonstans mellan kategorin jämställdhetsmedveten och könsmedveten. Dess tvärsnittkapitel 

om kvinnans historia når upp till jämställdhetsmedveten, men det är dock endast i detta 

kapitel som man väljer att problematisera ojämlika skillnader mellan kvinnor och män. I 

övrigt finns få beskrivningar av kvinnans plats i historien och man väljer att varken behandla, 

problematisera eller ifrågasätta kön som sociala konstruktioner (Oredsson, S m.fl. 1995). Jag 

vill i sammanhanget passa på att återknyta till Karin Westman Berg som efterlyser en 

integrerad kvinnohistoria i läroböcker. Detta är av vikt för att undvika att temat ej ska hamna 

som något slags fristående bihang (Westman Berg, K 1972 s14ff). I dagens samhälle 

översvallas människan av olika budskap vilket innebär ständigt ny information och mängden 

information tycks inte minska, snarare motsatsen. Källkritiken blir av betydande vikt samt att 

man lär sig sovra i informationsflödet, därtill kommer även vikten av läroböcker som ej är 

färgade.  

 

Vad är budskapet i det som skrivs och vem står bakom materialet blir några av de mest 

centrala frågorna oavsett om budskapet är gammalt eller nytt. Läroböckernas innehåll har 

indirekt präglats av tidsanda och miljö för författande. Beroende på om läroboksförfattaren är 

kvinna eller man kan också, medvetet eller omedvetet, ha präglat texternas framställning. Det är 

av betydande vikt att det i realiteten ges utrymme för att kritiskt granska läroböcker i historia, i 

denna tes bör även Långström fundering lyftas fram eftersom historieläroböcker enligt Sture 

Långström fortfarande anses vara det viktigaste läromedlet i historia (Långström 1997 s 12ff). 

Selander menar att läroboken ofta är skapad utifrån hur tidigare läroböcker är utformade, han 

menar på en lärobokstradition (Selander 1988 s 17ff, 26ff). Bilden av hur kvinnan framställs och 

integreras i gymnasieskolans läroböcker är utifrån denna studie att många läromedelsförfattare 
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verkar ha haft svårt att bryta med ärvda stereotyper. Detta med avseende på hur könen illustreras i 

läroböckerna, där kvinnor är underrepresenterade i texten. Man kan i och med detta ifrågasätta om 

inte texterna snarare förstärker istället för att utmana stereotyper gällande manligt och kvinnligt 

som även skapas på samhälliga arenor utanför lärobokens texter.  

 

Utifrån dagens skola och dess värdegrund att hävda jämlikhet bör man kunna ställa krav på att 

läroböckerna i lika omfattning illustrerar och beskriver män och kvinnors historia. Med ett 

genusperspektiv i läroböckerna borde eleven lättare tillgodogöra sig en förståelse och 

medvetenhet att genus är en social markör som får betydelse på olika arenor i samhället även där 

de inte borde ha ojämlikhet i samhället, arbetsmarknad, löner etc. Eleven bör enligt dessa 

tankegångar möta en kurslitteratur som påvisar på vilket sätt genusrelationerna har 

institutionaliserats och vilka mekanismer som får dessa att framstå som något naturligt. Att dagens 

gymnasieskolan som bedriver undervisning utifrån Lpf 94, där det uttryckligen står att skolan ska 

förmedla jämställdhet mellan kvinnor och män fortfarande använder sig av litteratur som inte 

belyser genusperspektivet på ett mer integrerat vis kan man tycka är anmärkningsvärt. De 

läroplaner som vara aktuella har under åren visat ett skiftande intresse gällande 

jämställdhetsperspektiv och kvinnor och mäns villkor. På 1960 talet sker en förändring i samhället 

krav på kvinnornas villkor i arbetslivet kritiseras, man krävde ökad jämlikhet med männen. Vid 

denna tid börjar man även att uppmärksamma kvinnors frånvaro i historien. I läroplan för 

gymnasieskolan 70 (Lgy 70) kan man se tydligare fokus på jämställdhetsperspektiv och 

genusperspektiv, än i tidigare läroplaner som ex läroplan 56 där finns inte något i texten som 

direkt uttrycker fokus på att jämställdhetsperspektiv och genusperspektiv ska tas i beaktande i 

undervisning.  

 

Michael Nilsson som tidigare nämnts har i sin undersökning Historien ur ett genusperspektiv 

2004, granskat i vilken utsträckning genusaspekterna tas upp och behandlas i ämnet historia vid 

Linköpings universitet gällande litteratur samt i undervisning. Nilsson menar att kurslitteraturen 

till vis del är på väg att bytas ut mot litteratur där genusaspekterna uppmärksammas på ett mer 

integrerat sätt än tidigare. I denna undersökning kan konstateras att en förändring har skett genom 

åren även gällande gymnasiets läroböcker och hur genusaspekterna behandlas och framhävs med 

avseende på hur författarna till läroböckerna framställer och integrerar kvinnan i historien.  

 

I lärobok Allmän historia för gymnasiet 1957 återfinns ett mycket knappt material gällande 

kvinnans plats i historien, man väljer genomgående att utelämna kvinnan, genomgående uttrycker 

man sig med könsneutrala ord men i själva verket får man en vink och känsla av att det är männen 
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som åsyftas (Jacobson, G & Söderlund 1957). Detta kan återknytas till Hirdman som kring 

perioden hävdar att historieskrivningen gällande folkets historia i grunden var avhängigt på att 

samhället sågs och tolkades som en plats för män, skapad av män där kvinnan inte sällan fick en 

undanskymd plats. I läroplan för aktuell period har jag inte funnit några kriterier som direkt talar 

för att man ska beakta jämställdhet mellan kvinnor och män. Detta kan även ge en förklaring till 

varför man inte lyfter fram kvinnan och integrerar henne i historien i så stor utsträckning. Målen 

och kriterier under denna tidsperiod rörande jämställdhet och genus i läroböcker var inte lika 

uttalat i jämförelse med de krav som ställs idag. På 1960 talet började krav på kvinnornas villkor i 

samhället och arbetslivet att kritiseras, man krävde ökad jämlikhet med männen. Kvinnorna 

började utbilda sig i allt högre grad än tidigare, kriget hade tagit slut och man menade att världen 

stod öppen med massor med arbetstillfällen.  

 

En viss förändring kan skönjas i lärobok Historiens huvudlinjer från 1966 där man alltmer börjar 

lyfta fram och ana könsbundna villkor mellan kvinnor och män, fortfarande är material 

beträffande detta väldigt knappt. Författarna använder sig i mångt och mycket fortfarande av 

könsneutrala ord i sina beskrivningar och förändringen är inte markant (Brolin, P m.fl. 1966). I 

läroplan för gymnasiet 65 finns ingen tes som direkt uttalar att man ska beakta, jämställdhet 

mellan kvinnor och män i undervisningen etc., som ex läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 

94 klart och tydligt uttrycker.  

 

Sammantaget ger läroböckerna i skiftande grad sken av en  historieskrivning som i stora drag 

utelämnar kvinnornas historia. Studien visade dock inte någon av de undersökta läroböckerna 

ligger i genustrappans trappsteg 1 som benämns som genusmedveten litteratur (Nilsson 2004 

s 14ff). Den spontana föreställningen kring detta var kanske mer väntad kring läroböckerna 

från 50 till 60 talet där läroplanerna intentioner i princip utelämnar genusperspektiv. Den fråga 

som för mig blir intressant är huruvida läroplanens intentioner var tänkta att förverkligas gällande 

att eleven ska ha möjlighet att insupa förståelse för hur dennes egen tids samhällsformer vuxit 

fram och bedöma det förgångna och nutid, när man som i aktuell lärobok väljer att ej integrera 

kvinnan i historien, och ej heller lyfter fram bakgrundsstrukturer till att samhällstrukturer. På 1970 

talet introducerades ett begrepp inom kvinnorörelsen detta begrepp var kvinnokultur med detta 

begrepp kom även ett annat sätt att tänka på relationen mellan kvinnor och män i förhållande till 

jämlikhet. På 1970-talet ifrågasattes familjen som jämställd eller ej, man betonade ex vikten av en 

offentlig barnomsorg som den primära förutsättningen för ett jämställt samhälle. Både pappans 

och mammans familjeansvar definierades i första hand som ett försörjaransvar och i andra hand 

som ett ansvar för barnens vård och fostran.  
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I lärobok Folkens historia från 1971 lyfts kvinnan fram tydligare i lärobokstexterna. Det finns 

exempel där man alltmer redogör och framhäver ojämlikheter mellan män och kvinnor under  

historiens gång och betonar begrepp som utanförskap och diskriminering. Litteraturen blir alltmer 

genusmedveten men det som skrivs om kvinnor kan uppfattas som ett försök att fylla ut de 

framstående männens historia med kvinnornas historia, dock skriver man utan att problematisera 

kring dessa förhållanden (Tham, W m.fl. 1971). Det finns i detta skeende en tydligare nyans av 

medvetenhet som knyter an till jämställdhetsbegreppet i läroplan. Där uppmanas till könens 

likaberättigande och att skolan ska arbeta för att förbättra förhållandena mellan könen. Detta kan 

förklara att läroböckerna framhäver kvinnan tydligare än innan. Den första jämställdhetslagen i 

Sverige trädde i kraft 1980 och samtidigt inrättades en jämställdhetsombudsman.  

 

I lärobok Vägar till nuet från 1985 har författarna gjort vissa försök att integrera kvinnan i 

historien mot en bakgrund men exemplen är få, i denna lärobok lyfter man fram ojämlika 

förhållande mellan män och kvinnor genom tiderna, man väljer dock inte att problematisera och 

integrera kvinnan och mannen, till en helhet(Graninger, G m.fl. 1985). År 1994 kommer man ut 

med en ny läroplan Lpf 94 vilken framhäver att jämställdhet mellan kvinnor och män samt 

solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla.  

 

I lärobok I historiens spegel från 1995 skriver författarna att tanken har varit att framhålla 

variationerna i kvinnornas villkor och i relation mellan kvinnor och män såväl inom som mellan 

samhällen. Försök har även gjorts beträffande detta, man väljer dock att i ett tvärsnitt mot slutet i 

läroboken att skriva om kvinnornas historia som ett tema(Oredsson, S m.fl 1995). Det man kan 

ifrågasätta är varför kvinnorna behandlas i ett specifikt tema i slutet av boken och inte i lika stor 

utsträckning integreras kronologiskt med männen i resterande kapitel i aktuell lärobok? Även om 

viljan att lyfta fram kvinnohistoria och problematisera utifrån ett genusperspektivär en realitet, 

finns tendenser i denna bok som tyder på en svårighet att integrera kvinnan i övriga kapitel. 

Historiker har som tidigare lyfts fram menat att historien tyckts ändra sig när kvinnor läggs till i 

historien. Anledningen till detta är enligt Hirdman att historieskrivningen om krig och även 

folkets historia i grunden var att samhället sågs och tolkades som en plats för män som var skapad 

av män. Etablerade definitioner, begrepp och analysmodeller blir tvungna att skrivas om eller på 

något vis omarbetas om man ska integrera könen.  

 

I lärobok Alla tiders historia A från 2004 återfinns ett relativt magert material om kvinnornas 

situation, det finns till viss del material som beskriver skillnaden mellan kvinnor och män men 

man problematiserar inte och detta gör att boken hamnar i steg tre i genustrappan(Almgren, H 
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m.fl. 2004). Den slutsats man kan dra av denna studie är att man kan skönja en förändring genom 

decennier av hur kvinnan lyfts fram och genusaspekterna tas upp i läroböcker. Från att under 1950 

och 1960 tal varit könsomedveten till att på 1970 och framåt övergått till en könsmedveten 

litteratur och under 1990 tal och framåt nästan nått upp till steg 2 i genustrappan som alltså är 

jämställdhetsmedveten litteratur kan man se att det skett en viss förändring. Detta kan eventuellt 

återknytas till vad Långström menar gällande vad den statliga granskningen av läroböcker har haft 

för effekter. Han menar att den statliga granskningen av läroböcker har haft effekt på så vis att 

läromedelsstandarden troligen har blivit mer mångsidig.  

 

Det som kan konstateras genom den här studien, är att det än i dag finns vissa brister på 

genusperspektiv i läroböcker, där man fortfarande i hög grad väljer att beskriva ojämlika 

skillnader mellan män och kvinnor men utan att problematisera kring dessa. Genusperspektiv bör 

ingå i historieläroböcker för då undviker man att ämnet marginaliseras eller att eleverna inte kan 

göra kopplingar till verkligheten och dess struktur. Att skapa läroböcker som belyser genus och 

dess historiska och strukturella betydelse är en viktig del i läroboksförfattarnas uppgift. Om man 

blickar framåt bör målsättning vara att framhäva hur manligt och kvinnligt blir till och skapas i 

interaktion med varandra samt maktförhållanden män kontra kvinnor. Med tanke på dessa 

infallsvinklar bör man integrera män och kvinnor i läroböckerna.  

 

Bristen på kvinnor i historieläroböcker skapar ingen förståelse för varför de under historiens gång 

varit underordnade männen och varför denna struktur har uppstått och hur kontinuitet och 

förändring har verkat. Genusperspektiv i läroböcker handlar i detta läge då inte att endast 

synliggöra kvinnans historia så detta endast blir en historia för kvinnor av kvinnor utan även att 

problematisera det i relation med männen och dess historia samt diskutera kring konstruktionen av 

detta förhållande som Yvonne Hirdman benämner vid den manliga normen (Hirdman, Y 2001, s 

15ff). Det blir då även mer naturligt att pojkar ser genusperspektiv på historien som något som 

även angår dem samt att man har möjlighet att vidga förtåelsen runt genuskonstruktioner bland 

ungdomarna. I förlängningen skulle detta även kanske kunna bidra till att ändra strukturer och 

synsätt ifråga om betydelsen av kön och manligt och kvinnligt. Det kan även i en demokrati vara 

extra viktigt att genom forskning och undervisning i någon mening tillhandahålla och inse vikten 

av genusperspektiv i läroböcker, i likhet med vad Sture Långström menar att läroböcker många 

gånger är den mest lästa litteraturen och att den överför idéer och värderingar (Långström 1997, s 

12f).   

 

 33



Om man blickar framåt samt riktar uppmärksamhet åt författande av läroböcker och även 

utveckling av läroplaner finns även ett ansvarsfullt och inte nog så viktigt uppdrag för att 

motverka samt bidra med kunskap kring traditionella könsmönster. Visionen är att 

grundläggande värden som samhället vilar på gestaltas och förmedlas. I egenskap av blivande 

lärare tror jag att ett reflekterat och källkritiskt arbetsätt samt människor som tänker och 

reflekterar kring den verksamhet som besdrivs är en förutsättning och för att förstå och kunna 

arbeta med alla former av kategoriseringar, är ett självreflekterat arbetssätt nödvändigt. Frågor 

likt vad som gestaltas i läroböckerna, vilka strukturer som gör sig gällande ter sig väsentliga.  

Genom att besitta en teoretisk kunskap kan kunskapen utgöra en grund att arbeta utifrån. Ett 

traditionellt synsätt kring kategoriseringar och hur man väljer att gestalta historien kan 

troligtvis lätt konserveras om strukturerna glöms av. Däri ligger bla vikten av att utveckla 

läroböcker som inbegriper genusperspektiv som föklararingar till strukturer i historien. I linje 

med den diskussion som förts vore det av intresse för vidare forskning att studera 

läroboksförfattares uppfattning och  tankegångar kring genusperspektiv i historieläroböcker.   
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