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Sammanfattning  
Jag har i detta arbete undersökt och analyserat hur fyra drottningar synliggörs i 12 svenska 
historiska läroböcker i ämnet historia. 
 
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur fyra drottningar framställts i svenska 
historiska läroböcker under en tidsperiod mellan åren 1900-2010. Frågor som ställts är i vilka 
sammanhang drottningarna synliggörs och sker det en förändring med tiden? Kan en ändrad 
genusmedvetenhet urskiljas hos författarna? Vilka skillnader i framställningen som regenter 
finns det? Hur förändras styrdokumenten och blir de mer genusmedvetna med tiden?  
 
Resultatet av analysen av de läroböcker som har granskats är varierande, det kan ses en ökad 
genusmedvetenhet med tiden i läroböckerna, samtidigt som drottningarna i allt större grad ges 
mindre plats i böckerna med tiden.  
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1 Inledning 
 

Giftermålet mellan kronprinsessan Viktoria och prins Daniel har väckt tanken att det nu är 

dags för en ny kvinnlig regent i Sverige. Som blivande historielärare är jag intresserad av att 

tillämpa ett genusperspektiv på historien och har därför valt att i denna studie undersöka hur 

fyra kvinnliga regenter framställs i läroböckerna i ämnet historia. Jag vill se om beskrivningen 

av dem i svenska läroböcker har förändrats under 1900-talet och i så fall hur.  

 

Under perioden 1550-1800 var det inte ovanligt med kvinnliga regenter i flera av Europas 

länder. Belysande exempel på detta är drottning Elizabeth I (1558-1603) som var regent i 

England under landets formering som en stormakt.  I Ryssland finns flera exempel på 

drottningar som regerat där Katarina II (1762-1796) sticker ut som den betydelsefullaste som 

starkt påverkade Ryssland med sina reformer och sitt styre. I det Habsburgska riket regerade 

Maria Theresia (1740-1780) som med sin konservativa politik reformerade riket långsamt.1 

Fokus i denna uppsats ligger på drottningarna, Kristina, Katarina II, Elizabeth I och Maria 

Theresia, vars regeringstider ligger nära varandra. 

 

1.1 Syfte 
 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur drottning Kristina, Katarina II, Elizabeth I och Maria 

Theresia framställs i 12 svenska läroböcker i ämnet historia för gymnasieskolan mellan år 

1900- 2010. I uppsatsen har jag valt att ur ett genusperspektiv studera om det sker en 

förändring i läroböckerna över de utvalda drottningarna. Urval av läroböcker samt 

styrdokument som ligger till grund för skolans utveckling kommer att granskas för att få en 

förståelse hur innehåll och urval i läroböcker förändrats över tid.  

 

1.2 Forskningsläge  
 

Läroböcker är ett återkommande diskussionsämne bland lärare. Hur skall böckerna användas 

och i vilken utsträckning?  Eleverna i dagens skola förväntas ta del av läroböckerna i historia 

med öppna ögon och kritiskt förhålla sig till det som står i dem då användandet av läroboken 

är en viktig beståndsdel för kunskapsbruk i skolan. I Författarröst och lärobokstradition 

                                                            
1 Tegenborg Falkdalen, Karin. (2003) Kungen är en kvinna. S.48‐49 
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skriver Sture Långström om vikten av att granska vad som tidigare har skrivits och vad som 

skrivs i dagens historiska läroböcker. Långström menar att läroboken spelar en central roll i 

dagens skola och att det är viktigt att lärobokens innehåll inte bara förmedlar fakta utan även 

ett nytänkande.2  

 

Långström anser att historien är skriven ur ett perspektiv där fokus främst ligger på krigen och 

politiken och att böckerna framför allt är skrivna av män. I sin bok tar han inte specifikt upp 

ett genusperspektiv utan hans forskning handlar om vem som skrivit och hur det gått till att 

skriva läroböcker i historia. Bristen på ett kvinnligt perspektiv efterlyses av Långström och 

han skriver att läroböckerna hade haft ett annat innehåll idag om både män och kvinnor 

författat läroböckerna.  Långström tror att det kan vara av tradition att kvinnor inte rekryterats 

som författare fastän det funnits kvinnliga didaktiker och historielärare.3 

 

En tidig bok med forskning om läroböcker inom historia är Göran Andolfs Historien på 

gymnasiet.4 Han presenterar inget perspektiv på genus eller liknande men visar tydligt på 

kvinnans frånvaro utan att nämna det. Andolfs bok visar vad innehållet i ämnet historia 

grundades på och hur det utvecklades. Han relaterar läroböckerna till sin tids debatt om 

lärobok, timplan och kursplan. I sin undersökning tittar han även på vikten av namn och årtal, 

hur orsakssamband och förklaringar presenteras och vilka värderingar som förekommer.5 

 

Exempel på rapporter inom ramen för genusperspektiv kan hittas i rapporter från 

Delegationen för jämställdhet (DEJA) som bland annat innehåller sammanställningar av 

svenska forskningspublikationer om jämställdhet och skola från perioden 1969 till 2009. 6  

 

Under 2010 har DEJA i skolan släppt ett antal rapporter om skolans status inom området 

jämställdhet. En av dessa rapporter är Ann-Sofie Ohlanders rapport Kvinnor, män och 

jämställdhet som inriktar sig på just ämnet historia, den visar på en stor brist av det kvinnliga 

könet i dagens historiska läroböcker.7 Undersökningen hon gör går ut på att studera fyra 

läroböcker inom ämnet historia, två av böckerna är för gymnasiet och två är för grundskolan. 
                                                            
2 Långström Sture. (1997) Författarröst och lärobokstradition. En historiedidaktisk studie. s. 10‐12  
3 Ibid. s. 215‐16 
4 Andolf Göran. (1972) Historien på gymnasiet. Undervisning och läroböcker 1820‐1965 
5 Ibid. s. 18‐19 
6 Rapport fyra från Delegationen för jämställdhet i skolan 2010. Svensk forskning om jämställdhet och skola.  
7 Ohlander Ann‐ Sofie (2010) Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i ämnet historia 
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Vad Ohlanders undersökning visar är att de kvinnor som framställts är personer som har 

påverkat historien på märkbart sätt. Resultatet i övrigt från Ohlanders rapport visar på en 

tydlig frånvaro av kvinnan ur ett jämställdhetsperspektiv med utgångspunkt från dagens 

styrdokument. Sammanlagt har DEJA släppt sex rapporter inom ämnet jämställdhet i skolan. 

”Utrymmet för kvinnors historia är minimal och har oftast karaktären av inskott i den övriga 

texten.”8 

 

Att kvinnan varit osynliggjord i läroböcker i historia har framkommit många gånger tidigare, 

bland annat i en rapport från 2006. Där görs en granskning av läroböcker för grundskolan och 

gymnasiet med fokus på fem olika aspekter varav kön är en.9 Ur avsnittet om läroböcker i 

ämnet historia skrivs: ”Det som följaktligen också karaktäriserar majoriteten av de granskade 

läroböckerna är ett osynliggörande och/eller en kvinnlig underrepresentation i sammanhang 

som mycket väl kunde beskriva erfarenheter, kunskaper och yrken utvecklade av kvinnor och 

deras relationer till mäns verksamheter.”10 
 

Drottningar som regerat har satt avstamp i historien, de kan inte försvinna som den ”vanliga” 

kvinnan gjort i läroböckerna. En kvinnlig regent har genom sin regentperiod påverkat land 

eller rike och därigenom skapat sig en plats i historien som aktör. I rapporten från DEJA 

Kvinnor, män och jämställdhet från 2010 får vi ta del av en nedslående bild av kvinnan i 

läroböcker, där de på många ställen är helt frånvarande. Rapporten visar att få kvinnor fått 

plats i läroböckerna och de som finns med är kvinnor som inte kunnat undvikas, kvinnliga 

regenter eller inflytesrika kvinnor som påverkat land eller rike på ett märkvärt sätt.11 

 

1.3 Bakgrund 
 

Hur upplevdes då dessa kvinnliga regenter i sin samtid? I boken Kungen är en kvinna skriver 

Karin Tegenborg om hur kvinnliga regenters problematisering kom upp på den politiska 

dagordningen under tidigmodern tid (1500-1880) då många kvinnor regerade. Frågor om en 

kvinna skulle eller kunde regera väcktes. Tegenborg visar tydligt på skillnaden mellan synen 

på kvinnan och mannen som regent, en kvinna kunde inte väljas till regent utan kunde bara 

                                                            
8 Ibid. s.67 
9 I enlighet med skolans värdegrund (2006). Skolverket. 
10 Ibid. Kapitel Kön 
11 Ohlander Ann‐ Sofie (2010) Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i ämnet historia 
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ärva ämbetet. Det ges en tydlig bild av synen på kvinnan som regent, hon duger inte till att 

väljas, hon ärver sin makt. Detta blev ett försvar för monarkin, makten skulle behållas inom 

den regerande dynastin. Den allmänna uppfattningen var att en kvinna inte skulle styra över 

en man eller land då kvinnan som underordnad mannen var norm i samhället.12 Hur 

legitimerades då kvinnan som regent? Enligt Tegenborg var det föreställningen om den 

kungliga särarten som framkom, kvinnans makt genom Gud förstärkte legitimeringen. En 

kvinnlig regent var inte vilken kvinna som helst i samhället, en kvinna med makt över riket 

hade fått sin makt genom gud.”Utser Gud någon kvinna till härskare, ger han henne samtidigt 

de förutsättningar som fordras för att framstå som en sådan.”13    
 

1.4 En kung som kvinna 
 

Efter Kung Carl XVI Gustav kommer kronprinsessan Viktoria bli den fjärde drottningen att 

regera Sverige. Innebörden av en kvinnlig drottning idag väcker inte samma känslor som 

under tidigmodern tid. Under tidigmodern tid var regenten den absoluta maktutövaren, given 

av gud och självklart en man. Under denna period fanns det flera kvinnliga regenter och detta 

berodde på att det inte fanns några manliga arvingarna eller att de var döda. I Europa fanns 

det länder som enbart hade manlig tronföljd, då var det släktbandet med ättens huvudman som 

styrde. Det mest belysande exemplet på detta var Frankrike som enbart hade manlig tronföljd, 

vilket kunde leda till problem under vissa perioder då det inte fanns tillgängliga myndiga 

arvingar.14 Under dessa perioder kunde en änkedrottning regera landet, ett exempel på detta är 

Katarina av Medici.  

 

Andra länder i Europa använde sig av kvinnlig arvsrätt om det inte fanns några manliga 

arvingar. Detta gjordes för att behålla den rådande dynastin och bibehålla den rådande 

ordningen. Grundtanken var fortfarande att en man skulle regera, då det ansågs vara det enda 

rätta. En orsak till att en kvinna kom till makten istället för en manlig släkting var att risken 

för tronföljdskrig var påtaglig. Kvinnliga regenter kom att inneha en särskild ställning i 

samhället och betraktades på ett speciellt sätt.15 Synen på en kvinnlig monark var tvetydig, 

kunde en kvinna styra ett land/rike som ”den goda fursten”? Det fanns etiska och religiösa 

                                                            
12 Tegenborg Falkdalen, Karin. (2003) Kungen är en kvinna. s.38 
13 Ibid. s.67 
14 Ibid. s.48 
15 Tegenborg Falkdalen, Karin (2003) Kungen är en kvinna. s. 62‐65 
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regler om den goda fursten där det utgicks ifrån att fursten var en man. I undantagsfall kunde 

fursten vara en kvinna med rätt utbildning, där hon fick lära sig att besitta de egenskaper som 

gjorde att hon kunde höja sig över sitt kön. Detta hörde ihop med att anden saknade kön, tron 

på att anden var könslös och furstens duglighet hade att göra med själsduglighet, en kvinna 

kunde regera men skulle inte vanligtvis kunna göra det.16 

  

Tegenborg skriver om ”kungens två kroppar” och ”drottningens två kroppar”, den 

förstnämnde beskrivs som att kroppen sågs som en enhet men där det skildes på begreppen 

politisk och individuell kropp. Innebörden av detta var att monarken hade en ”politisk kropp” 

och en ”individuell kropp”. Den politiska kroppen ansågs som den överordnade och evig och 

hade inga jordiska svagheter. Den individuella kroppen var den som åldrades och avled. 

Monarken var tillfällig och när den dog överfördes den politiska kroppen till en ny individuell 

kropp, den nya monarken. ”Drottningens två kroppar”, innebar att den politiska kroppen 

presenterades som manlig och den individuella som kvinnlig. Den manliga fylldes med 

manliga egenskaper och den kvinnliga förbands med kvinnliga egenskaper och hennes 

kvinnliga kön.17  

 

1.5 Frågeställningar 
 

Den övergripande frågan för undersökningen är: 

- Vilka syften kan synliggöras av författarnas val i deras framställning av drottningarna? 

 

För att diskutera denna fråga ytterligare ställs följande underfrågor:  

- I vilka sammanhang synliggörs drottningarna i de olika läroböckerna? Sker det 

en förändring? 

 

- Kan en ändrad genusmedvetenhet urskiljas hos författarna ? 

 

- Vilka skillnader i framställningen av drottningarna som regenter finns det? 

 

Och  
                                                            
16 Ibid. s. 68‐73 
17 Ibid. s. 21 
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- Hur förändras styrdokumenten över den valda perioden? Blir styrdokumenten 

genusmedvetna med tiden? 

 

1.6 Avgränsning  
 

Jag har valt att studera fyra kvinnliga regenter, Drottning Kristina, Katarina II, Elisabeth I och 

Maria Theresia. Valet av monarker har jag medvetet gjort, då jag i läroböckerna vill studera 

om det sker en förändring av vald period och framförallt se om bilden av dessa drottningar 

förändras. Valet av drottningar grundar sig på att de under sina respektive regeringsperioder 

var starka regenter som satte tydligt avstamp i historien. I uppsatsen kommer 12 böcker att 

studeras över en tidsperiod på 110 år (1900 - 2010). I början av århundradet delades böckerna 

upp i en svensk respektive allmän historia, detta föranleder till att i början av århundradet har 

jag valt ut en lärobok om de svenska respektive europeiska drottningarna. För att underlätta 

för läsaren finns det två bilagor som visar vilka drottningar som hör till vilken bok. Valet av 

tidsperiod är för att se om det sker eventuella förändringar över tid. Syftet är att se hur 

kvinnliga regenter har framställts i läroböcker och om det går att urskilja en ändrad 

genusmedvetenhet över tid. Jag väljer att studera läroböckerna utifrån ett genusperspektiv 

med hjälp av Ulrika Hirdmans genusteori och Karin Tegenborgs, drottningens två kroppar.18 

Detta för att se om det sker en förändring över tid för valda drottningar i de läroböcker jag 

valt ut med ett tidsspann från år 1900 till år 2010.   

 
1.7 Urval  
 

Jag har genomfört en kvalitativ studie, där 12 läroböcker i ämnet historia undersökts. 

Undersökningen har varit att se hur fyra drottningar framställts i utvalda läroböcker och 

om/vad som skett i denna förändring. Valet av läroböcker har gjorts på Linneuniversitetets 

bibliotek där 12 läroböcker i ämnet historia för gymnasiet valts ut. Läroböckerna är valda 

efter tillgängligheten på biblioteket och är inte representativt för i vilken stor utsträckning de 

har använts i gymnasieskolan. Läroböckerna som skrivits efter 1950-talet är mer 

genusutvecklade, där till exempel kvinnohistoria och socialhistoria lyfts fram. Min 

undersökning omfattar inte kvinnor i allmänhet utan endast att undersöka de fyra valda 

drottningarnas förändring.   

 
                                                            
18 Se kapitel Analysverktyg sid. 11‐12 



7 

 

2 Teoretiska utgångspunkter 
 

2.1 Kvinnohistoria  
 

I början av 1960-talet började kvinnliga studenter i allt större grad studera på universitet i 

västvärlden. De nya kvinnliga forskarna undrade varför kvinnor varit osynliga i flera ämnen. 

Frågan väcktes och uppgiften blev att sätta kvinnan på kartan.19 I Sverige började studenterna 

kräva en folkets historia med kvinnans delaktighet. Historieforskningens perspektiv kom att 

ändras från politik och krig till hur grupper i samhället påverkade varandra. Ur detta började 

det kvinnliga perspektivet utvecklas. Kvinnoforskning har sedan starten på 1960-talet vuxit 

till att ingå i de flesta enheter på högskolor och universitet, enheterna finns under olika namn 

så som kvinnoforskning eller institutionen för genusforskning.20 En av de största 

inspiratörerna inom kvinnoforskning är Joan Scott som introducerade begreppet ”gender” som 

ett analytiskt begrepp i forskningen. Gender som ett analytiskt begrepp menade Scott var 

viktigt då hon inte tyckte att det räckte att skriva om kvinnor och kvinnors insatser i historien, 

Scott ansåg att historiskrivningen måste dekonstrueras.21    

 

I boken Kvinnohistoria beskriver författaren Yvonne Hirdman hur kvinnans roll i samhället 

har förändrats under 1900-talet. 1970-talet kan ses som en startpunkt för en ökad forskning 

inom kvinnohistoria som senare utvecklades till genushistoria.22 Forskningen visar på den 

osynlighet och marginaliserande roll som kvinnan fört i historien. Vid försök att föra fram 

kvinnan upptäcktes det att det störde den redan skrivna historien där kvinnan inte var mäns 

likar.23 

 

För att komplettera kvinnan stoppades de helt enkelt in i historiebeskrivningen som en ”och-

historia”, kvinnan blev ett tillägg på det redan skrivna.24  Detta var dock inte helt enkelt då 

kvinnan i de flesta fall beskrevs som inte delaktig eller att de inte spelade någon större roll i 

stora händelser. Historiens drottningar beskrevs bland annat i många fall som betydelselösa 

                                                            
19 Genusvägar – en antologi om genusforskning (2002) s. 7‐8 
20 Ibid. s. 7‐8 
21 Ibid. s 9 
22 Kvinnohistoria – Om kvinnans villkor från antiken till våra dagar (1994) s. 9 
23Ibid. s.12 
24 Ibid. s.11 
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figurer åt de verkliga aktörerna, männen. ”Vad man tänkte sig i början var därför att 

komplettera historien med dessa gömda, glömda kvinnor”25  
 

Efter hand började historikerna berätta kvinnans historia istället för att lägga till det som redan 

fanns skrivet, de berättade om hur kvinnorna verkligen levde. ”Kvinnohistoria är inte en 

historia om en speciell grupp, en minoritetshistoria, utan en historia om en majoritet” 26  

 

Genom beskrivningar av hur kvinnors sociala liv gestaltats genom historien med berättelser 

om giftermål, barnafödande, prostitution och ogifta mödrar, gavs det en klar bild över 

kvinnans underläge. Hirdman beskriver hur kvinnan har framställts i historien, den totala 

underordningen från sin djupaste sida27. Hon förklarar vidare hur forskningen började med en 

kvinnokulturell historieskrivning där fokus låg på kvinnan och beskrev en kvinnovärld för sig 

där deras liv och arbeten visades upp.  ”Det var ett sätt att komma ifrån det ständigt 

närvarande manligt normerande subjektet i historien, som kvinnor måste jämföras med”28  

 

Men Hirdman ser flera problem med denna historieskrivning av kvinnan då den leder till 

ignorering av en viktig del av historien, den med män. ”Det finns emellertid en stor risk att 

betoningen av starka kvinnor eller en exklusiv kvinnovärld, där män inte finns, suddar bort 

gårdagens kvinnoförtyck och kvinnokamp”29 

 

2.2 Genushistoria 
 

Ur kvinnohistoria utvecklades forskningsfältet till genushistoria under 1980 och 90-talen då 

forskningen tog ett steg längre och började problematisera ett vidare koncept, nämligen 

relationen mellan könen. ”Ett genusperspektiv på historien förändrar den. Det visar på 

systematiskt sätt hur historien, språket och föreställningarna präglats av det ena könets 

överhöghet”30  

 

                                                            
25 Ibid. s.11 
26 Ibid. s.14 
27 Kvinnohistoria – Om kvinnans villkor från antiken till våra dagar (1994) s.15 
28 Ibid. s.16 
29 Ibid. s.16 
30 Ibid. s.19 
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I denna utveckling lyftes även mannen fram ur ett historiskt perspektiv och genom att studera 

båda könen uppstod nya insikter inom relationen mellan kvinna och man. Den underordning 

som kvinnan beskrivs med i genushistorien blev tydligare, då studier gjordes på hur 

underordningen av kvinnor uppkommit och bevarats genom historien och svar söktes på 

varför kvinnor var underordnade männen. Fanny Ambjörnsson skriver i boken I en klass för 

sig att när genusbegreppet introducerades blev det lättare att tala om kvinnligt och manligt 

utan att dra upp de biologiska skillnaderna. Ambjörnsson menar att de flesta feministiska 

forskare är ense om att genus är en kulturellt skapad maktordning i vad som ses som kvinnligt 

och manligt.31  

 

Genusbegreppet är idag vida använt inom olika områden, i Sverige var Yvonne Hirdman 

under 1980-talet tidigt ute med användandet av begreppet genus och har genom sin forskning 

varit föremål för flera diskussioner inom ämnet. Hon skriver om genussystemet i en artikel i 

boken Maktbegreppet, där hon förklarar att genussystemet härstammar i ordet gender från 

engelsk och amerikansk forskning om kvinnor. 32 ”Genussystemet är således ett begrepp för 

det system och den process som konstituerar den sociala ordningen, som ordnar könen i han 

och hon…”33 

 

Hirdman vidareutvecklar genussystemet i Genus – om det stabilas föränderliga former och 

beskriver att två av systemets bärande bjälkar är grunden för genussystemet, den ena är 

isärhållandet av kvinnligt och manligt och den andra är mannen som norm i samhället. Dessa 

två grundläggande principer lägger grunden för den kvinnliga underordningen. Hirdman visar 

på återkommande nyskapningar genom historien av underordningen, genom ett genuskontrakt 

bibehålls ordningen genom historien, kontraktet förändras med tiden som går.34  

 
 
 
 
 

 

 

                                                            
31 Ambjörnsson Fanny. (2004) I en klass för sig. s. 11‐13 
32 Hirdman Yvonne. (1987) Makt och kön i Petterson Olof. Maktbegreppet. s. 196‐204 
33 Ibid. s. 197 
34 Hirdman Yvonne.(2003) Genus – om det stabilas föränderliga former. s. 77‐97 
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2.3 Lärobokshistoria 
 

Läroböcker är det viktigaste läromedlet i skolan då mycket av undervisningen styrs av 

läroboken i form av färdiga lärarhandledningar. Internationell forskning visar på att upp till 90 

% av undervisningen kan vara läroboksstyrd. 35   

 

Forskning om läroböcker har pågått under en lång period, redan under 1700-talet var 

innehållet i vad som skrevs i läroböcker under granskning då det som skrevs i böckerna inte 

alltid passade staten eller kyrkan. ”I någon mån kan det sägas att så länge det funnits en stat 

och skola har staten alltid på något sätt velat kontrollera innehållet i undervisningen.”36 

 

Idag kan en läroboksgranskning uppbåda stora debatter inom vissa ämnen och det måste anses 

vara en bra sak. Läroböcker har på något sätt kommit i kontakt med alla människor som gått i 

skolan, oavsett ålder. Enligt Långström var det enligt 1996 års statistik 1,2 miljoner 

studerande elever i grundskola och gymnasium, så läroböckerna har en stor påverkan på 

människan i Sverige idag. 37 

 

I Sverige har vi haft en tradition av att granska läroböcker sedan lång tid, under 1800-talet 

fanns det granskningsnämnder som granskade innehållet i historiska läroböcker. År 1938 

bildades en statlig läroboksnämnd för att kunna kontrollera vilka läromedel som användes i 

skolan, granskningsnämnden kallades Statens läroboksnämnd. Nämnden hade bland annat till 

uppgift att granska läroböckernas innehåll, se om den höll sig till rådande läroplan och om 

den passade åldersgruppen den var ämnad för. Därefter godkändes vilka läroböcker som fick 

användas i skolan. Nämndens arbete blev dock till slut för omfattande och 1974 avvecklades 

den statliga läroboksnämnden och Läromedelsnämnden och SIL (Statens institut för 

läromedelsinformation) infördes istället. Av dessa kom SIL att överleva fram till 1991 och 

därefter har staten inte haft något organ för granskning. De menar att marknaden skall styra 

över kvalitetsgranskningen. Staten har dock genom Skolverket gjort granskningar på 

läromedel under årens lopp med olika perspektiv, såsom till exempel genusperspektivet.38 

 

                                                            
35 Imsen Gunn. (1999) Lärarens värld – introduktion till allmän didaktik. s. 302‐303 
36Långström Sture. (1997) Författarröst och lärobokstradition. En historiedidaktisk studie.  s.191 
37 Ibid. s.10 
38 Ibid. kap.9 
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2.4 Analysverktyg  
 

För att förstå innehållet i läroböckerna krävs det även en analys av de styrdokument 
(läroplaner) som ligger till underlag för de läroböcker som skrivits. Jag baserar uppsatsens 
analys på två forskares teorier och det är Hirdmans teori om genussystem och Tegenborgs 
teori om drottningens två kroppar.  
 

Hirdman arbetade fram sin teori om genussystemet under 1980-talet och hon är en av 

pionjärerna inom genusforskning. Hirdman menar att två bärande bjälkar ligger till grund för 

genussystemet, den ena är isärhållandet av kvinnligt och manligt och den andra är mannen 

som norm i samhället, det hierarkiska. 

 

1. Den ena logiken är just dikotomin, dvs. isärhållandets tabu: manligt och 

kvinnligt ska inte blandas. 

 

2. Den andre logiken är hierarkin: det är mannen som är norm. Det är män som 

är människor, därmed utgör de normen för det normala och de allmängiltig.39 
 

Dessa två grundläggande principer lägger grunden för den kvinnliga underordningen. 

Hirdman visar på återkommande nyskapningar genom historien av underordningen, genom ett 

genuskontrakt bibehålls ordningen genom historien, kontraktet förändras med tiden som går. 

”Genussystemet är således ett begrepp för det system och den process som konstituerar den 

sociala ordningen, som ordnar könen i han och hon.” 40 

 

Karin Tegenborg använder sig av flera teorier i boken Kungen är en kvinna, den jag valt att 

använda i mitt arbete är teorin hon kallar Drottningens två kroppar. Tegenborg använder 

teorin för att koppla till den kungliga särarten, men även för att tydliggöra relationen mellan 

manligt och kvinnligt. Drottningens två kroppar innebär att den politiska kroppen presenteras 

som manlig med manliga egenskaper och den individuella, fysiska kroppen som kvinnlig. 

Den manliga fylls med manliga egenskaper och den kvinnliga förenas med kvinnliga 

egenskaper och med hennes kvinnliga kön.41 

 

                                                            
39 Hirdman Yvonne (2004) Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning. s. 116‐117 
40 Hirdman Yvonne.(2003) Genus – om det stabilas föränderliga former. s. 77‐97 
41Tegenborg Falkdalen, Karin (2003) Kungen är en kvinna . s. 21 
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2.5 Gymnasieskolan utveckling 
 

Samtidigt som unionslösningen år 1905 beslutades det om en ny läroverksstadga. Införandet 

av studentexamen kom och den levde kvar fram tills år 1968. Året innan läroverksstadgan, 

1904 kom Läroverksöverstyrelsen att inrättas, en markering av staten för att visa att skolan 

var en statlig angelägenhet och inte en kyrklig. 1927 års skolreform var den första i sitt slag, 

tanken var att folkskolan skulle vara en fyraårig grundskola för alla. Under samma period 

öppnades även de högre, allmänna läroverken för flickor. Denna reform slog inte igenom fullt 

ut, på flera orter fick inte flickorna studera mer än pojkar. År 1954 kommer en tredje 

gymnasial linje, den allmänna. Den kompletterar de andra två som tidigare existerat, den 

latinska och reallinjen. 1965 gick flera myndigheter ihop och bildade Skolöverstyrelsen och 

den första läroplanen kom. Genom den förste läroplanen Lgy65 samlades skolorna och det 

infördes ett nytt betygsystem, den relativa. Läroplanen bestod av fyra delar, mål och riktlinjer, 

allmänna anvisningar, timplaner och kursplaner.  Fem år efter den första läroplanen 

introducerades en ny, Lgy70. En skolreform enar gymnasiet, fackskolan och yrkesskolan till 

en gemensam skola, gymnasieskolan. Stukturen i läroplanen var den samma som i Lgy65, 

skillnaden låg i att det fanns betydligt fler tim- och kursplaner. Den nuvarande läroplanen, 

Lpf94 infördes efter flera års utredningar och försöksverksamheter, skolan kommunaliserades 

och ett nytt mål- kunskapsrelaterat betygssystem infördes.42 1994 ersattes Skolöverstyrelsen 

med Skolverket, som år 2003 delades i två myndigheter, Skolverket och Myndigheten för 

skolutveckling. Idag finns bara Skolverket som tog över stora delar av Myndigheten för 

skolutveckling efter dess nedläggning 2004.43  

 

2.6 Skolans styrdokument  
 

Det vi betecknar som läroplan i skolan är ett dokument som anger mål och innehåll för 

lärande, som grund ligger de lagar och föreskrifter som reglerar utbildning och skolsystemet. 

Begreppet läroplan är i Sverige ett relativt nytt begrepp där Läroplanen för grundskolan år 

1962 var den första av sitt slag i Sverige. Begreppet läroplan härstammar från tyskans 

”Lehrplan” som under upplysningstiden ersatte termen curriculum, som tidigare varit den 

dominerande termen. Nu blev den nya utformningen allt mer konkret och beskrev kursernas 

innehåll mer detaljrikt. Tidigare i Sverige användes begreppet normalplaner eller 

                                                            
42 Feldt Marianne med flera (2006) Levande lärarskap s. 175‐181 
43 Ibid. s. 176 
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undervisningsplaner, dessa var i sin utformning inte helt olika läroplanerna som kom efter år 

1962, skillnaden ligger framförallt i styrningen av innehåll och vilka metoder som ska 

användas i undervisningen. Tidigare hade läraren större utrymme att utforma undervisningen 

och använda de metoder som de ansågs passa bäst.44 De berörda styrdokumenten för denna 

undersökning sträcker sig från början av 1900 – talet till 1994 års läroplan. Då den första 

läroplanen för gymnasiet kom år 1965 kommer de berörda böckerna av tidigare årtal i 

undersökningen analyseras av kursplaner och metodiska anvisningar för gymnasiet som är 

från början av 1900 – talet.  

 

1900 – 1928  
Utvecklingen av skolan tar fart och man inför under 1900 – talets första hälft flera reformer 

som jag tidigare beskrivit i kapitel 2.5. Det utkommer flera anvisningsplaner om hur 

undervisningen skall bedrivas. Vi har i Sverige fem regeringsbyten fram till 1928 års 

läroverksstadga, vilket påverkade skolans utveckling. Betoningen i de tidiga anvisningarna i 

ämnet historia är den svenska historian.45 Den nya läroverksstadgan 1928 var en 

omorganisation av det högre skolväsendet där man enligt denne fann tre skolor, fristående 

realskolor, högre allmänna läroverk och gymnasium. Målet för ämnet historia och 

samhällslära var att fördjupa elevernas kunskaper i svensk och allmän historia.  

 

1933 års Förnyade Läroverksstadga  
1933 kom en förnyad läroverksstadga som hade som mål att förmedla en fördjupad 

medborgerlig bildning. Kursen hette historia och samhällslära och dess främsta mål var att 

vidga kunskaperna i svensk och allmän historia.  

 

Kursplaner och metodiska anvisningar för gymnasiet 1955 
Det grundläggande i kursplanen från 1955 var att bygga vidare på tidigare kunskaper och ge 

lärljungarna en mer sammanhängande kunskap om svensk historia. ”... sammanhängande 

kännedom om vårt folks historia, företrädesvis under den nya tiden, och kunskap om viktigare 

gestalter och betydelsefullare politiska, ekonomiska, sociala och kulturella företeelser och 

sammanhang i den allmänna historien.”46 

                                                            
44 Skolverket (2004) Läroplaner och kursplaner som styrinstrument s.7‐8 
45 Marklund, Sixten (1987) Skolsverige 1950‐1975. s. 47 
46 Kursplaner och metodiska anvisningar för gymnasiet 1955, s. 16 
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En allmän historisk del skulle ingå i undervisningen där ett brett perspektiv av historien 

användes. I de metodiska anvisningarna gavs en mer detaljerad genomgång om vad som 

skulle ingå i ämnet. I anvisningarna hittas två av de fyra drottningar som ingår i min studie, 

dessa är Elisabeth I och Katarina II. Det framgår inga uppmaningar att läsa om övriga två 

drottningar och även om det kan tolkas som att fokus låg på svensk historia kan det tänkas att 

Kristina använts, det kan inte heller utläsas några uppmaningar att i ett bredare perspektiv 

studera kvinnans historia. I kursplanen berörs inte termerna manligt eller kvinnligt, utan 

vikten på undervisningen ligger på politiken.  

 

Läroplan för gymnasiet 1965 
År 1960, fem år efter första kursplanen startas det en gymnasieutredning som kommer att 

utmynna i läroplanen Lgy65. Grunden för läroplanen från 1965 är att den enskilde eleven 

skall stå i centrum för lärande i skolans fostrande verksamhet. Det poängteras att skolan ska 

genomsyras av en individuell fostran. I mål och riktlinjer kan det även utläsas att skolans 

fostran ska grundlägga och vidareutveckla egenskaper såsom likaberättigande mellan könen.47 

Ett genusperspektiv i kursplanen finns inte men vad kan ses är ett större anspråk på jämlikhet 

och solidaritet. I övrigt sker det små förändringar i ämnet historia, huvudmålet breddas där 

den allmänna historien sätts i ett tydligare perspektiv. Även den internationella historien 

belyses, där speciellt Asien och Afrika lyfts fram.   

 

Läroplanen för gymnasiet 1970 
Flera förändringar skedde under den korta period som den nya läroplanen introducerades 

(Lgy70) och den gamla läroplanen (Lgy65) utgick. Synen på människan belystes ytterligare 

och jämlikhet mellan könen påvisades.48 I mål och riktlinjer poängteras vikten av att skolan 

skall styras av dessa mål och att arbetet skall leda till elevernas förståelse för jämställdhet. 

Eleven är fortfarande i centrum och målen betonar den enskilde elevens utveckling. I 

kursplanen diskuteras fortfarande den allmänna historien men det finns inga riktlinjer för en 

diskussion om genus.49  

 

                                                            
47 Läroplan för gymnasiet 65 (Lgy65) s. 13 
48 Läroplanen för gymnasiet 70 (Lgy70) s. 10 
49 Ibid. 
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Läroplanen för de frivilliga skolformerna 1994  
 

Grundläggande för den nya läroplanen är värdegrundsfrågor som människans okränkbarhet, 

frihet och integritet. Att människor är lika värda och jämställdhet mellan könen är två andra 

värdegrundsfrågor som genomsyrar Lpf94.50 I Lpf94 finns det på flera ställen anvisningar och 

uppmaningar till en framställning av både könen, till exempel under andra kapitlet står det att 

läraren skall se till att undervisningen speglar manliga och kvinnliga perspektiv. Ämnet 

historia blir i Lpf94 ett karaktärsämne och förlorar därmed status som ämne, vilket ledde till 

minskade undervisningstimmar. I kursplanen framkommer det att ämnet historia bör läsas ur 

olika perspektiv och i dess uppbyggnad och utformning framgår det att genushistoria är en 

viktig byggsten. Ämnets syfte strävar även efter att stärka elevernas nyfikenhet för att skapa 

grundläggande värden och innehållet i kursplanen är öppen för flera tolkningar där man kan 

involvera genushistoria.51  

                                                            
50 Läroplanen för de frivilliga gymnasierna (1994) 
51 Ibid.  
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3 Metod  
 

För att uppnå mitt syfte och besvara mina frågeställningar gör jag en kvalitativ läroboksanalys 

över 12 utvalda läroböcker. Genom att göra en läroboksanalys över tid vill jag se om det sker 

en förändring av framställningen över valda drottningar för studien. I studien görs en 

kvalitativ läroboksundersökning där läroböcker undersöks för att se hur de 

förändras/förmedlar synen på drottningarna. Jag anser att en kvalitativ undersökning ger 

större utrymme att diskutera utvecklingen i beskrivningen av drottningarna.  Läroböcker som 

är valda för undersökning har använts eller används i gymnasieskolan.  

 

Staffan Selander beskriver i boken Lärobokskunskap pedagogiska textanalyser från 

läroböcker i just historia. Fokus i dessa analysmodeller ligger på text och bilder där urval, stil 

och förklaringar analyseras. I min studie kommer jag endast kommentera en bild ur utvalda 

läroböcker, övrig fokus i uppsatsen ligger på texterna.  En textanalys syfte menar Selander är 

att rekonstruera de kunskaper som läroboken förmedlar.52  Ett av de vanligaste sätten att 

granska en text är att granska värderingar och stoffurval och i mindre utsträckning studera 

framställningen (stilen).53  

 

Enligt Selander studerar man tre olika aspekter av en lärobok, den jag kommer använda mig 

av är lärobokens analysdata, det vill säga hur urval, stil och förklaringar framställs i text och 

bild. Analysdata i mitt fall består av läroböckernas text om de fyra drottningarna, där en 

semantisk analys görs av texten och analyseras utifrån vikten av grad för min undersökning. 

Därigenom kan förändringar ses över valda läroböcker. Genom att studera detta kan 

förändringar i urval, stil och förklaringar ses utifrån mina frågeställningar.54 Selander visar på 

läroboken som en pedagogisk text och hur den skiljer sig från andra texter. I en pedagogisk 

situation kan till exempel en tidningsartikel användas i undervisningen, det är inte en 

pedagogisk text utan en pedagogisk text är material som är framställda för ett pedagogiskt 

syfte, till exempel en lärobok.55  

 

                                                            
52 Selander Staffan (1988) Lärobokskunskap s.122 
53 Ibid. s.44‐45  
54 Ibid. s. 44‐45 
55 Ibid. s.18 
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I textanalysen används genusaspekterna utifrån Hirdmans och Tegenborgs genusteorier. 

Dessa teorier beskrivs närmare under kapitel 2, Teoretiska utgångspunkter. Läroböcker är 

skrivna från anvisningar ur styrdokumenten och jag undersöker även i analysen förändringar i 

styrdokumenten (läroplaner) för att se om det sker en förändring i styrningen av läroböcker.  

 
3.1 Material 
 

I detta kapitel presenteras läroböckerna som studerats. Läroböckerna som har valts ut är för 

ämnet historia och ämnade för gymnasiet. Linneuniversitetets bibliotek i Växjö har använts då 

de har en bra pedagogisk samling av läroböcker i historia. Efter en genomgång av tillgängliga 

läroböcker som var intressanta för undersökningen valdes 12 böcker ut. Böckerna valdes ut 

efter en periodindelning där jag tog hänsyn till när det utkommit en ny läroplan eller 

styrdokument. Under vald period har det utkommit en hel del läroböcker för ämnet och 

böckerna som jag valt ut är intressanta ur olika synpunkter. Böckerna kommer att presenteras 

under sin respektive period. 

 

1900: Starten av skolans utveckling  
 

• Lärobok i Fäderneslandets historia, skriven av Clas Theodor Odhner, utgiven år 1899. 

Boken är framförallt inriktad på svensk historia men grunddragen i dansk och norsk 

historia skildras också. Odhners lärobok kom först ut år 1869 och sista utgåvan utkom 

år 1954. Odhner beskrivs av kollegan Sture Långström som en av de stora 

läroboksförfattarna. Jag valde denna bok då en av Odhners storheter var att beskriva 

personer, framförallt kungar.56  

 

• Lärobok i Nya tidens historia, skriven av lektor J. R. Pallin, utgiven år 1903. Pallin 

hade tidigare varit med och hjälpt Odhner med korrektur och synpunkter i hans bok. 

Boken är inriktad på nya tidens historia där den europeiska historien skildras. 

 

 

 

 
                                                            
56 Långström Sture. (1997) kap.4 
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1925-34: Ny läroverksstadga 1928 och 1933 
 

• Lärobok i Fäderneslandets historia skriven av Clas Theodor Odhner, utgiven år 1927, 

23 år efter hans död. Boken är genomarbetad av Sven Tunberg och syftet med att ha 

med denna bok i studien är att Sven Tunberg skriver i förordet att rättelser sker med 

anledning av nyare forskningar. 

 

• Lärobok i Nya tidens historia, skriven på grundvalen av J.R. Pallin bok och omarbetad 

av Gustaf Jakobson, utgiven år 1929. Jakobson skriver i inledningen att förändringar 

skett på grund av den nya skolreformen och den nya undervisningsplanen.  

 

• Lärobok i Allmän historia för gymnasiet, skriven av Erik Falk och Gustaf Jakobson, 

utgiven år 1934. Denna bok ersätter två tidigare böcker och det är Lärobok i nya tidens 

historia samt Lärobok i nya tidens historia.  

 

1950: Ny kursplan och metodiska anvisningar  
 

• Allmän historia för gymnasiet, skriven av Bäcklin, Holmberg, Lendin och Valentin, 

utgiven år 1954.  

 

1960: Läroplan för gymnasiet 1965 
 

• Fyra epoker, skriven av L. Hildingson, G. Kjellin, G. Westin och A. Åberg, utgiven år 

1968. Boken följer då rådande läroplan, 1965 års läroplan för gymnasiet.  

 

1970: Läroplan för gymnasiet (Lgy70) 
 

• Världen under åtta sekler, skriven av Börje Bergström och Ivar Håkansson, utgiven år 

1972. En bok som har utvecklats i ett led av projektet ”Självständigt Arbete i 

Gymnasiet”.  Tanken var att eleven skulle använda tiden i skolan för att studera på 

egen hand under lärares handledning.  

 

• Grepp om historien, skriven av Bengt Åke Häger, utgiven år 1978.  
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• Alla tiders historia, skriven av B. Bergström, A. Löwgren och H. Almgren, utgiven år 

1985. Detta är en serie av läroböcker som finns i olika uppläggningar för 

gymnasieskolan beroende på vilken linje man läser. Staffan Selander menar att denna 

lärobok bryter den traditionella slutenheten av läroböcker, den visar att allt inte får 

plats och att hänvisningar till annan litteratur är nödvändigt.57  

 
2000: Lever kvar i 1994 års läroplan – kommer ny läroplan 2011 
 

• Epos, för gymnasieskolans kurs A, skriven av R. Sandberg, P-A. Karlsson, K. Molin 

och A-S. Ohlander, utgiven år 2000.  

 

• Historiens ansikte, skriven av C. Rönnqvist och H. Markusson-Winkvist, utgiven år 

2009.  

 
4 Analys av styrdokument 
 

I analysen av styrdokumenten kommer jag att använda mig av nedanstående fråga från 
frågeställningen. Jag kommer att analysera utvecklingen av dokumenten i löpande text där jag 
refererar till aktuellt dokument.  
 

- Hur förändras styrdokumenten över den valda perioden, blir styrdokumenten 

genusmedvetna med tiden? 
 

Utvecklingen av skolan under 1900 – talet har varit omfattande i form av reformer och 

utvecklingen har skett stegvis. I studien kan vi se att det tar tid innan man börjar intressera sig 

eller diskuterar en mer jämställd undervisning i styrdokumenten. Under första halvan av 1900 

– talet finns inga direktiv om att läsa om kvinnans historia eller något som anknyter till studier 

om kvinnan, ett stort mörker. Det är först i Kursplaner och metodiska anvisningar för 

gymnasiet år 1955 som ett annat synsätt kan anas i styrdokumenten och detta blir ett första 

inledande stadium till en mer genusinriktad skola, även om det inte än på ett tag blir riktigt 

aktuellt.58  

 

                                                            
57 Selander, Staffan (1988) Lärobokskunskap. S.63 
58 Kursplaner och metodiska anvisningar för gymnasiet 1955, s. 16 
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När 1965 års läroplan utkommer ses ett större fokus på ett likaberrättigande mellan könen, ett 

större anspråk på jämlikhet. 59 Detta kan kopplas till det svenska samhällets utveckling då det 

sker samhälleliga förändringar som påverkar skolans styrdokument. Jag har inte gått in 

närmare i dessa studier om de samhälleliga utvecklingarna men de påverkar givetvis skolans 

utveckling. Ett ökande intresse för den sociala och kulturella historien kan utläsas i ämnet 

vilket bidrar till ett ökande intresse för genusfrågan.  

 

När Lgy70 kom fanns en tydligare inriktning på jämlikhet mellan könen i skolan och frågan 

förstärktes i läroplanen. Kursplanen förändrades dock inte särskilt mycket, även om rön till 

tolkning om vad som skulle kunna falla inom ramen genushistoria kunde ses. 

 

Först när Lpf94 kom kunde ett tydligare genusperspektiv i läroplanen urskiljas, åtminstone i 

ett tolkningsperspektiv. Lpf94 genomsyras av värdegrundfrågor om jämlikhet mellan könen 

och lärarens ansvar att belysa delar av manliga och kvinnliga perspektiv. Lpf94 och 

kursplanen är öppen för tolkning av lärarkåren vilket kommer utmynna i olika inriktningar 

inom historieämnet.  

 

5 Analys av läroböcker 
 

I analysen av valda drottningar kommer jag att presentera dem enskilt för att utifrån 

frågeställningen se om det sker en förändring över tiden i läroböckerna. Till grund för 

analysen använder jag mig av de tidigare beskrivna analysverktygen (kap.2.4) och utgår från 

frågorna i frågeställningen. Jag analyserar drottningarna i ordning från den äldsta läroboken 

till den nyaste, totalt har jag använt 12 läroböcker.60 

 

Frågeställning:  

- Vilka syften kan synliggöras av författarnas val i deras framställning av drottningarna? 

- I vilka sammanhang synliggörs drottningarna i de olika läroböckerna? Sker det 

en förändring? 

- Kan en ändrad genusmedvetenhet urskiljas hos författarna? 

- Vilka skillnader i framställningen av drottningarna som regenter finns det? 

                                                            
59 Läroplan för gymnasiet 65 (Lgy65) s. 13 
60 Se bilaga 1 och 2  
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5.1 Drottning Kristina 
 

Drottning Kristina får i läroböckerna olika mycket uppmärksamhet, där hon i vissa fall är 

osynlig till att vara en central person i ett historieperspektiv. I läroboken Lärobok i 

fäderneslandets historia, beskrivs Kristina första gången när Gustav II Adolf går bort och 

Kristina står som den enda arvingen. 61 I boken finns ett kapitel om Kristina där man följer 

händelserna under hennes regeringsperiod, ”Gustaf Adolf efterlämnade af sitt äktenskap med 

Maria Eleonora blott ett barn, den sexåriga Kristina, som redan blifvit hyllad såsom hans 

efterträdare”.62  

 

Kristina var endast sex år när hon ärvde kronan och hennes första period som regent bestod av 

en förmyndarregering mellan åren 1632-1644. Vid 18 års ålder tillträdde Kristina till fullo 

som regent över Sverige och tog då över sin fars spira. Kristina beskrivs i boken som en högst 

ovanlig kvinna, som ärvt sin fars snillegåvor och sin mors oroliga själ. ”… ärft sin fars 

snillegåfvor och med en förvånande lätthet inhämtat stora kunskaper i alla lärdomens 

grenar… men hon tillika ärft sin moders oroliga själ, och nyckfulla sinne, det fattades henne 

allvar och ihärdighet, hon hade mer håg för det ovanliga och lysande än för det plikttrogna 

och mödosamma”.63 
 

Här kan Tegenborgs teori om drottningens två kroppar tillämpas, hon beskrivs ha fått sin fars 

styrka och sin mors svaghet.64 Kristina hade de manliga egenskaper som krävdes för att kunna 

regera men visar även på den ”kvinnliga svagheten” av ett nyckfullt sinne. Samtidigt som 

Odhner ger henne sin legitimitet som utövare menar han även på att en kvinnlig regent är 

svag.  

 

Sverige var under denna period inblandad i det trettioåriga kriget och det var inne i sitt 

slutskede av Kristinas början som regent och avslutades med Westfaliska freden 1648. ”… 

sina första regeringsår hade Kristina med ifver och lust ägnat sig åt sina regeringsplikter, med 

detta intresse svalnade snart” 65 Enligt Odhner lät Kristina belöna de som varit i krig, vilket 

ledde till problem. ”… kungligt belöna de många, som under hennes minderårighet utmärkt 
                                                            
61 Odhner C. T (1899) Fäderneslandets historia 
62 Ibid. s. 176 
63 Odhner C. T (1899) Läroboken i Fäderneslandets historia. s. 187 
64 Tegenborg Falkdalen, Karin (2003) Kungen är en kvinna 
65 Ibid. s189 
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sig i krigets eller fredens värf. Hon började med slösande hand utdela förläningar, adelsbref, 

gåfvor och nådebevisningar…”66 
 

Kristina beskrivs som slösaktig och för att vålla ett missnöje bland samhällets lägre klasser. I 

texten påpekas flera gånger att Kristina inte intresserade sig för statens angelägenheter. ”… 

allt gå vind för våg, hennes frikostighet övergick till ett gränslöst slöseri med statens 

medel…”67 

 

Tronföljdsfrågan var även ett problem enligt Odhner, Kristina hade som barn lovat gifta sig 

med Karl Gustaf, men återtagit sitt löfte. Kristina gjorde istället Karl Gustaf till tronföljare 

utan giftermål som förpliktelse. ”… vid detta tillfälle betryggade hon sitt fosterlands framtid 

och förvärfade sig rätt till dess tacksamhet.”68 

 

Kristina kunde känna sig tacksam då vi nu hade en manlig arvinge igen och det visar Odhner 

tydligt att det var normen för samhället under denna period.  Kristinas brinnande intresse för 

vetenskap och utbildning var hennes starka sida enligt Odhner och det skapade ett intresse för 

Sverige som vetenskapligt centrum i Europa. ”Det vackraste draget hos drottning Kristina var 

hennes kärlek till vetenskapen och den andliga ordningen.”69  
 

Drottning Kristinas tronavsägelse kom närmare enligt Odhner när missnöjet i landet ökade, 

styret skulle överlämnas till Karl Gustaf. Detta skedde 1654 och Karl Gustaf kröntes till kung 

och den siste ättlingen av Vasastammen nedsteg tronen. ”… lämna spiran i en starkare hand.” 

”Utan saknad vände Kristina sitt fosterland och begaf sig utrikes, …”70 

 

I läroboken kan vi se att Kristina är föremål för både positiva men framförallt negativa 

beskrivningar som kvinna. Som ovan visat framställs Kristina som slösaktig och visar ett 

ointresse för staten som ökar med åren, när hon tröttnade på regeringsbördan låter hon allt 

falla ihop. Kristina blir som kvinna underminerad och i boken visas det tydligt var kvinnan 

                                                            
66 Ibid. s188 
67 Ibid. s.190 
68 Odhner C. T (1899) Läroboken i Fäderneslandets historia. s. 188 
69 Ibid. s. 189 
70 Ibid. s.190 
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stod. Hirdman visar detta tydligt i sin hierkiska teori där hon visar på mannen som norm.71  

”… döfva samvetets röst kastade hon sig i ett tummel af nöjen och lustbarheter.”72  

 

Drottning Kristina får dock i boken mycket utrymme och det ges en noggrann beskrivning av 

hennes period som regent, även om hon under vissa delar beskrivs negativt. Den äldsta 

läroboken är således den som skriver mest om Kristina.  

 

I Odhners reviderade bok av Thunberg kan vi se att Kristinas regeringsperiod ligger under ett 

kapitel, där beskrivningen av henne är mycket lik Odhners tidigare lärobok.73 Jämförelsen 

med sin far och mor är kvar där Kristina beskrivs som ett lysande snille men med en orolig 

själ. Kristina får i boken epitetet vishetsgudinna. Hennes intresse för vetenskap och skola 

hyllas då hon lockade lärda män från hela Europa till hennes hov. ”… hon vet allt, har sett 

allt, har läst allt.”74  
 

Kristina beskrivs som vis och snillrik och vidare att hon var mer intresserad av det ovanliga 

än det plikttrogna. Vi kan även i denna reviderade lärobok se hur Kristina undermineras sin 

makt och ställning som regent. Som kvinna upplevs hon som svag för hennes intresse för det 

vetenskapliga samtidigt som hon hyllas för det.75  

 

Kristina får i Fyra epoker ett minskat utrymme och hon beskrivs i två mindre stycken där man 

kort får en beskrivning av när hon tillträdde och en förklaring till hennes avgång.76 

Personlighetsdragen hos Kristina nämns inte men läroboken visar att Kristina var skicklig på 

att utnyttja motsättningarna mellan adeln och de ofrälste. Kristinas kunskapsbegär beskrivs 

som omättligt och att hon samlade lärda från Europa. Läroboken nämner även att Kristina 

genomgick en religiös kris som gjorde henne till en övertygad katolik vilket tillslut ledde till 

hennes avgång. Det refereras till en annan källa angående Kristinas avgång och det är Sven 

Stolpes bok Drottning Kristina, där eleverna även skall lösa en uppgift. Till denna lärobok 

finns det även en textbok som det refereras till, där kan eleverna läsa om drottning Kristina i 

två kapitel.  

                                                            
71 Hirdman Yvonne (2004) Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning. s. 116‐117 
72 Ibid. s. 190 
73 Odhner C. T, Thunberg S (1927) Lärobok i fäderneslandets historia. S. 78 
74 Ibid. s. 78 
75 Ibid. s. 76‐79 
76 Hildingson, Lars, et,al (1968) Fyra epoker, Lärobok i historia för gymnasiet. 
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I läroboken Världen under åtta sekler beskrivs Kristinas regeringsperiod med ett stycke där 

det politiska spelet är i fokus.77 Hur Kristina politiskt agerade för att spela ut adeln och de 

ofrälse för att få sin vilja igenom är i fokus i boken. De tolkar Kristinas tronavsägelse som 

bristande intresse för regeringsarbetet eller hennes önskan att istället ägna sig åt sina 

kulturella intressen. De skriver även att hennes konvertering till katolicismen var avgörande. I 

boken finns en uppgift där eleverna skall tolka hur olika forskare uppfattat drottningen.  

 

Informationen om Kristina har i tidigare läroböcker varit omfattande till att nu knappt existera 

i läroboken Grepp om historien.78 En kort beskrivning för att visa Kristinas regeringsperiod 

framförs så här i boken. ”Drottning Kristina tillträdde själv regeringen 1644 med avsade sig 

kronan tio år senare, lämnade landet och blev katolik.”79 
 

Alla tiders historia är inne på samma linje som Fyra epoker, det politiska spel Kristina 

använde sig av var skickligt och effektivt.80 Kristinas önskan att inte gifta sig och trygga 

arvkungadömet anser författarna berodde på att Kristina redan då planerade att abdikera. 

 

Drottning Kristina är ett exempel i läroboken EPOS där en faktaruta förklarar hur en kvinna 

kunde bli drottning och varför hon inte gifte sig.81 Kristina får ett stycke där hennes 

regeringsperiod och hennes person beskrivs. Kristina var begåvad och välutbildad och hon 

gjorde Sverige till ett av Europas kulturcentrum.”Kristina var begåvad och välutbildad och 

kunde hävda sig anmärkningsvärt väl mot rikskanslern och andra självmedvetna herrar i 

riksrådet.”82 
 

Diskussionen om abdikation är även ett ämne i denna lärobok, det ges samma argument som 

tidigare, det används bara ett annat språk. ”Hur som helst bosatte sig Kristina sig så 

småningom i Rom, där hon dog.”83 
 

                                                            
77 Bergström, Börje, Håkansson, Ivar (1972) Världen under åtta sekler. 
78 Häger, Bengt Åke (1978) Grepp om historien 
79 Ibid. s. 76 
80 Bergström, Börje et,al (1985) Alla tiders historia 
81 Sandberg, Robert med flera (2008) EPOS 
82 Ibid. s. 98 
83 Ibid. s. 99 
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I boken Historiens ansikte beskrivs Kristina under kapitlet ”kvinnor i manskläder”.84 Det är 

en blandning av Kristina och kvinnohistoria där Kristina beskrivs som en kvinna som bröt 

könsnormerna. Författarna utgår i texten väldigt mycket från Kristinas manliga drag och 

refererar även till hennes självbiografi för att förstärka dem. ”Jag visade mig helt obekväm för 

alla kvinnliga handarbeten och sysslor”…(Citat ur Drottning Kristinas själbiografi)85 
 

Om Kristina skrivs det att hon skulle varit hermafrodit, vilket en undersökning av hennes 

kvarlevor konstaterade att hon inte var.  

 

5.2 Drottning Elizabeth 
 

Elizabeth framställs i läroboken Nya tidens historia med de egenskaper som en stark regent 

bör ha, stark vilja och klokhet med list.86 ”… viljestark och klok men äfven benägen för 

förställning och ränker.”87 
 

Vidare beskrivs Elizabeths kvinnliga svagheter, hon gillar nöjen, lyx, smicker och personlig 

hyllning. Men hon liknar samtidigt sin far och beskrivs då som maktgirig och hård.88 Detta 

visar på synen av kvinnan som svag och underordnad mannen, även som regent.89 Men enligt 

författaren påverkade dessa egenskaper inte hennes verksamhet som drottning utan snarare 

var dessa nödvändiga för att överleva på tronen som kvinna. I ett vidare perspektiv ses 

Elizabeth i boken som reformationens räddare och beskyddare och hon hyllas som den största 

av Tudorätten.90 ”… hon ofta bestämma sig af nyck och maktlystnad och kunde som han vara 

egensinnig och hård…91 

 

Drottning Elizabeth framstår i boken som en kvinna med kvinnliga svagheter och manliga 

styrkor.92 Hon framställs med kvinnlig fåfänga och nyckfullhet och hon har även ärvt sin 

släkts stora härskargåvor. Elisabeth styrka var att hon var modig och hon hyllades som den 

                                                            
84 Rönnkvist, Carina, Winkvist, Hanna (2009) Historiens ansikte 
85 Ibid. s. 171 
86 Pallin J. R. (1903) Lärobok i Nya tidens historia 
87 Ibid. s. 67 
88 Tegenborg Falkdalen, Karin (2003) Kungen är en kvinna 
89 Hirdman Yvonne (2004) Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning. s. 116‐117 
90 Ibid. s. 70 
91 Ibid. s. 67 
92 Tegenborg Falkdalen, Karin (2003) Kungen är en kvinna 
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protestantiska beskyddaren. Hon beskrivs i boken som den regent som växt in i det engelska 

folkets medvetande som ingen annan engelsk regent lyckats med.  

 

I läroboken Nya tidens historia visar dem på Englands framträdande som Europeisk stormakt, 

detta ger dem inte mycket för att Elizabeth är regent utan hon delade detta med folket och 

framstående rådgivare. Vidare i boken skriver dem att hon ägde stora härskargåvor och 

kvinnlig fåfänga och nyckfullhet.93 ”Det är sant, att denna rika utveckling icke endast eller ens 

huvudsakligen var drottningens verk.”94 

 

Nästkommande bok Lärobok i allmän historia, ges Elizabeth ingen förändring i 

framställningen av henne utan den är väldigt lik de tidigare böckerna.95   

 

Av drottning Elizabeth ges en utförlig beskrivning av utseende och personlighet i läroboken 

Allmän historia.96 ”Elizabeth var av medellängd, spenslig och med rödlätt hår och hy.”97 

”Inför hennes förtjänster bleknade hennes fel: ombytligheten, temperamentsutbrotten, hennes 

stundom narraktiga behagsjuka och fåfänga.” 98 

 

Elizabeth beskrivs även som en stor ledare med medvetenhet av att vara kvinna och regera, 

detta enligt Tegenborgs teori om drottningens två kroppar. ”Jag vet, att jag har en kvinnas 

svaga kropp, men jag har en konungs – en engelsk konungs – hjärta.”99 

 

Läroboken Fyra epoker beskriver den politiska historien om England och Tudorätten, de 

nämner Elizabeth som regent men ger henne ingen betydelse för Englands utveckling.100  Det 

konstateras att Elizabeth regerade under 45 år där hon ledde en försiktig inrikespolitik för att 

undvika konflikter med parlamentet.101   

 

                                                            
93 Jakobsson Gustaf, Pallin J. R (1929) Lärobok I nya tidens historia 
94 Ibid. s. 34 
95 Falk Erik, Jakobsson Gustaf (1934) Lärobok i Allmän historia för gymnasiet 
96 Bäcklin, Holmberg med flera (1954) Allmän historia  
97 Ibid. s. 167 
98 Ibid. s. 167 
99 Ibid. s. 166 
100Hildingson Lars m.fl. (1968) Fyra epoker 
101 Ibid. s. 154 
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I Världen under åtta sekel ges Elizabeth stort utrymme i ett fördjupningsavsnitt.102  Eleverna 

kan där vidare läsa om Elizabeth för att bredda sina kunskaper. Den anglikanska kyrkans 

framväxt ligger till grund när Elizabeth övertar tronen menar författarna på.103 

 

Bengt Åke Häger visar i Grepp om historien hur katolikerna i England ogiltigförklarade 

Elizabeths föräldrars äktenskap och underkände hennes arvsrätt. Detta ledde till en brytning 

med påven och skapandet av den anglikanska kyrkan.104  

  

I läroboken Alla tiders historia trycker dem på att den anglikanska kyrkan kom till när 

Elizabeth blev drottning, hon skapade den nya kyrkoordningen.105 Elizabeth står på en bild av 

Englands karta i boken, detta var en markering för hennes maktställning.106  

 

En ”mäktig drottning” beskriver dem Elizabeth i EPOS och de beskriver eran som hon regerar 

som Elizabeths tid.107 

 

Historiens ansikte lägger inte fokus på Elizabeths regeringsperiod utan visar på konflikterna 

mellan katoliker och protestanter där dem använder Elizabeth som exempel.108 Dess 

reformerta ”kättardrottning” är ett epitet Elizabeth ges, hon ses som försvararen av den 

protestantiska kyrkan.109  

 

5.3 Drottning Maria Theresia  
 

Maria Theresia beskrivs inte i läroboken Nya tidens historia med några egenskaper utan 

författaren följer hennes period som regent rent sakligt.110  Han beskriver henne under hennes 

tillträdde på tronen och hennes framgångar och motgångar under Österrikiska tronföljdskriget. 

Maria Theresia ses av författarna som orsaken till utbrottet av det Österrikiska 

tronföljdskriget, där hon efterträder sin far. Andra makthavare vill åt delar av riket och startar 

                                                            
102Bergström Börje, Håkansson Ivar (1972)Världen under åtta sekler. s. 192‐93 
103 Ibid. s. 137‐38 
104 Häger Bengt Åke (1978) Grepp om historien.  
105 Bergström börje m.fl. (1985) Alla tiders historia. 
106 Ibid. s 111  
107 Sandberg med flera (2008) EPOS s. 85 
108 Rönnkvist, C, Winkvist, H (2009) Historiens ansikte.  
109 Ibid. s. 154 
110 Pallin J. R. (1903) Lärobok i Nya tidens historia 
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krig mot henne. Efter motgångar vände det för Maria Theresia och framgångar i kriget kom, 

drottningen kom till slut att sluta fred och förlora besittningen Schlesien. Maria Theresias 

delaktighet i det sjuåriga kriget där hon ville vinna tillbaka det område hon precis förlorat 

beskrivs även. 

 

I de två nästkommande böckerna Lärobok i nya tidens historia och Allmän historia för 

gymnasiet visar författarna upp en likadan historieutveckling som tidigare beskrivits.111-112 

”Karl VI´s dotter Maria Theresia lyckades slutligen rädda den österrikiska monarkin, …”113 

 

 I Allmän historia skriver författarna att Maria Theresias far fick flera länder att erkänna 

henne som blivande drottning, vilket var inget värt när fadern väl dog.114  

 

I Fyra epoker nämns hennes reformarbete för första gången vilket hade stor betydelse för det 

Österrikiska folket.115  ”I Österrike hade reformverksamheten börjat under Maria Theresia.”116 

 

Världen under åtta sekler nämner inte Maria Theresia vid namn någonstans i läroboken. 

Tiden kring hennes regeringsperiod skrivs om och hennes son Josef II är med på ett hörn.117 

Likaså i Grepp om historien skriver de inte om Maria Theresia utan man konstaterar bara att 

det var ett tronföljdskrig och ett sjuårigt krig.118   

 

Alla tiders historia visar på Maria Theresias regeringsperiod. De skriver att drottningen höll 

ihop sitt land med endast Schlesien som bortfall.119 ”Habsburgarnas arvtagare var en ung 

kvinna, Maria Theresia, men hennes arvanspråk ifrågasattes av grannländerna.”120 
 

I läroboken EPOS nämner man eller skriver dem inte överhuvudtaget om Maria Theresia.121 

Däremot tar Historiens ansikte upp hennes regeringsperiod, där skriver dem att det var en 

                                                            
111 Jakobsson Gustaf, Pallin J. R (1929) Lärobok I nya tidens historia 
112 Falk Erik, Jakobsson Gustaf (1934) Lärobok i Allmän historia för gymnasiet 
113 Ibid. s.88 
114 Bäcklin med flera (1954) Allmän historia 
115 Hildingson med flera (1968) Fyra epoker 
116 Ibid. s. 267 
117 Världen under åtta sekler 
118 Grepp om historien 
119 Alla tiders historia 
120 Ibid. s. 145‐46 
121 Epos 
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ovanlig lösning för den tiden att en kvinna skulle tillträdda tronen.122 ”Den vid tiden ovanliga 

lösningen med kvinnlig tronföljd innebar att Österrike inte skulle behöva sönderfalla i flera 

mindre riken.”123 Detta visar dem på är orsaken till att kriget, de ville se ett försvagat 

Österrike och därför vägrade dem erkänna Maria Theresia.  

 

5.4 Drottning Katarina II 
 

Drottning Katarina II och hennes tid som regent är den av drottningarna som fått mest 

uppmärksamhet i läroböckerna. I boken Nya tidens historia ges Katarina II ett negativt intryck 

som kvinna då hon beskrivs leva ett njutningsfullt liv.124  ”… förde ett i hög grad osedligt lif 

med gunstlingar, …”125 

 

Hon nämns dock som en kvinna med överlägsen skarpsinnighet som uppgjorde sina planer 

med kallaste beräkningar. I boken följs Katarinas år som regent med saklig beskrivning. 

Katarina nämns även som en av de stora upplysarna, hon var en vän av skolväsendet och 

delaktig i kyrkliga frågor.126  ”… en härskarnatur af första ordningen, …”127 

 

Drottning Katarina beskrivs som en av sin tids mäktigaste regenter. Hon genomförde stora 

reformer inom landet som gick i hand med den tidens upplysningsidéer. Hennes utrikespolitik 

kom att ta över där hon ville infria tsar Peters tankar om ett större Ryssland.128  

 

I de två nästkommande böckerna hyllas även Katarina som en stor härskarinna och en av den 

tidens mest upplysta despoter. Katarina visade ett tag intresse för att reformera Ryssland fram 

tills de yttre politiska angelägenheterna tog över.129   

 

I Allmän historia visar författarna även på Katarinas styrka som härskarinna, men även hur 

beroende hon var av storgodsadeln vars makt ökade över de livegna.130  

                                                            
122 Historiens ansikte 
123 Ibid. s. 210 
124 Pallin J. R. (1903) Lärobok i Nya tidens historia 
125 Ibid. s. 209 
126 Ibid. s. 229 
127 Ibid. s. 210 
128 Ibid. s. 210 
129 Se bilaga 
130 Bäcklin med flera (1954) Allmän historia 
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Det skrivs ytligt om Katarina i de tre böckerna Världen under åtta sekel, Grepp om historien 

och Alla tiders historia. De beskriver Katarina som en av de upplysta despoterna och nämner 

hennes lyckade utrikespolitik i krigen mot framförallt Turkiet och erövrandet av Polen.  

 

I beskrivningen av Katarina från senare år, i EPOS och Historiens ansikte ser man att 

författarna riktar in sig på olika delar av Katarina. I EPOS redovisas det dualistiska i 

Katarinas agerande, att vara en upplyst despot men även ökandet av livegenskapen. I 

Historiens ansikte väljer de att fokusera på ett händelseförlopp över Europa där Katarina är 

med och agerar.131  

 

6 Diskussion 
 

- Vilka syften kan synliggöras av författarnas val i deras framställning av drottningarna? 

- I vilka sammanhang synliggörs drottningarna i de olika läroböckerna? Sker det 

en förändring? 

 

- Kan en ändrad genusmedvetenhet urskiljas hos författarna? 

 

- Vilka skillnader i framställningen av drottningarna som regenter finns det? 

 

Och  

- Hur förändras styrdokumenten över den valda perioden? Blir styrdokumenten 

genusmedvetna med tiden? 
 
 
Det har i studien uppkommit flera intressanta synvinklar som visas i analysen. Fri tolkning 

leder till olika slutsatser och mina är givetvis öppen för diskussion. Med frågeställningen som 

utgångspunkt visar analysen att de fyra drottningarna på ett eller annat sätt beskrivs i de 

utvalda läroböckerna men att de synliggörs tydligare i de tidiga läroböckerna. Beskrivningen 

av de kvinnliga regenterna var mer noggrann i de tidiga läroböckerna för att med tiden ingå i 

en mer allmän beskrivning av historien. Beskrivningarna av drottningarna är inte alltid 

positiva, de nämns som bland annat maktgalna, nyckfulla, slösaktiga och egensinniga. 
                                                            
131 Historiens ansikte  
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Egenskaperna visar på de återkommande nyskapningarna av kvinnans underordning vilket 

även Hirdmans genussystem demonstrerar.132 Drottningarna beskrivs som underordnade 

männen och på så vis bibehålls hierarkin där mannen är norm. Detta förstärks sedan när deras 

typiska kvinnliga egenskaper framställs.  

 

I frågeställningen ville jag ta reda på under vilka sammanhang drottningarna synliggörs i de 

olika läroböckerna? Drottningarna synliggörs genom deras respektive period som regent, där 

de i de tidiga läroböckerna får en tydligare genomgång än i de senare. Drottningarna får 

mindre plats i läroböckerna med tiden, till exempel Maria Theresia som nästa försvinner helt. 

De drottningar som får mest utrymme är Kristina, Elizabeth och Katarina. Drottningarna 

synliggörs även i sammanhang då det sker historiskt viktiga händelser. Kristina beskrivs bland 

annat i sammanhanget efter det trettioåriga kriget då landet fick stora skulder och hennes fars 

död ledde till stora adlingar och utmärgling av landets ekonomi. Här målas Kristina upp som 

en ointresserad och dålig regent. Elizabeth tillträder tronen när kampen mellan katolicismen 

och protestantismen är högaktuell och hennes kamp för ett enat England aktualiseras. 

Samtidigt kulminerar kampen mot Spanien i slaget mot den stora armadan. Maria Theresia 

beskrivs då hon övertar ett stort rike och anfalls av flera motståndare. Katarinas inre 

reformationer och expansion i Europa speglar hennes period. Jag kan se att författarna med 

tiden beskriver drottningarna i mindre utsträckning men en återkommande grundbeskrivning 

av drottningarna finns kvar.  

 

Jag kommer nedanför att beskriva drottningarna utifrån frågeställningen i ordningen: Kristina, 

Elizabeth, Maria Theresia och Katarina. Jag kommer visa på om och hur det sker en ändrad 

genusmedvetenhet hos författarna i läroböckerna. 

 

Drottning Kristina har i läroböckerna gått från att ha ett stort utrymme där hennes 

regeringsperiod och personlighet läggs fram till att vara drottningen som bröt könsnormerna. 

Kristina framträder i läroböckerna efter hennes fars död, där hon i de tidiga läroböckerna 

beskrivs tidigt och man följer hennes period år för år. Kristina kommer med tiden i 

läroböckerna att få allt mindre plats, som person är hon fortfarande viktig i läroböckerna, 

eftersom hon är kvinna och konverterar till katolicismen.  

 
                                                            
132 Hirdman Yvonne.(2003) Genus – om det stabilas föränderliga former 
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Kristina blir ett exempel på en kvinna med makt i de två senaste läroböckerna, där hon visas 

upp som exempel på hur en kvinna kunde komma till makten och bryta de då rådande 

könsmönstren.133 Det diskuteras inte i någon av läroböckerna att Kristina faktiskt var regent 

och kvinna (ingen av de andra drottningarna heller), det problematiseras aldrig, det bara 

konstateras och beskrivs. I de tidiga läroböckerna kunde detta förväntas men jag antog att med 

tiden skulle Kristina och de övriga drottningarna få större uppmärksamhet i böckerna där 

problematiken regent och kvinna skulle nämnas. Kristina beskrivs genom läroböckerna ha fått 

sin fars lysande snille men också med kvinnliga egenskaper som visar på ett svagare kön, 

Tegenborgs teori om drottnings två kroppar kan lätt appliceras då det skiljs tydligt på 

”regenten” och ”kvinnan”.134 Hirdmans teori om genussystemet där mannen är norm i 

samhället kan också lätt appliceras i böckerna. Normen återkommer i alla de analyserade 

läroböckerna, manligt och kvinnligt ska inte blandas och mannen är norm i samhället.135  

 

Författarnas beskrivning av Kristina är väldigt intressant på grund av hennes val i livet, att 

abdikera och konvertera till katolicismen, detta uppmärksammas i läroböckerna där hon 

beskrivs av Odhner som nästan en landsförrädare till att med tiden endast ett konstaterande 

abdikation och konvertering. Kristina beskrivs som något annorlunda för hennes intresse för 

katolicismen och det vetenskapliga, detta spär på beskrivningen av Kristina som en 

”ointresserad” regent.  

 

De tre resterande drottningarna, Elizabeth, Katarina och Maria Theresia, får olika mycket 

uppmärksamhet i läroböckerna där drottning Elizabeth och Katarina är de som beskrivs 

noggrannast. Drottning Maria Theresia regerar i ett av Europas stora riken och med henne 

som blivande regent startar det Österrikiska tronföljdskriget när hon ska bestiga tronen. I 

läroböckerna följer författarna de manliga aktörerna i kriget och lägger lite fokus på Maria 

Theresia, som lyckas hålla riket intakt med ett mindre landavträdelse. Elizabeth och Katarina 

beskrivs genomgående i läroböckerna som starka regenter. Båda drottningarna beskrivs med 

egenskaper som legitimerar dem som regenter men även med egenskaper som visar på 

kvinnliga svagheter, här kan jag använda drottningens två kroppar igen då de beskrivs med 

manliga och kvinnliga egenskaper där de manliga står för hur de är som regenter.136 Elizabeth 

                                                            
133 EPOS och Historien ansikte 
134 Tegenborg Falkdalen, Karin (2003) Kungen är en kvinna 
135 Hirdman Yvonne.(2003) Genus – om det stabilas föränderliga former 
136 Tegenborg Falkdalen, Karin (2003) Kungen är en kvinna 
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citeras även i läroboken Allmän historia från år 1954 där hon säger att hon har en kvinnas 

svaga kropp men en kungs hjärta.  Det visar på hennes insikt i vilka problem det var för en 

kvinna att regera. Citatet förstärker dock kvinnan som underlägsen mannen, i sin tid var 

Elizabeth tvungen att underkasta sig mannen och i läroboken återskapar man detta till modern 

tid. Om boken problematiserat det hela med en diskussion om att vara kvinna och regent 

skulle genusfrågan aktualiseras och förhoppningsvis leda till reflektion och diskussion bland 

läsarna. Drottning Katarina hänvisas i läroböckerna som en av de upplysta despoterna och en 

hyllad härskarinna. Hon upplevs som den drottning som får störst erkännande som regent. 

Drottning Elizabeths framgångar i England, där hon som regent är med och för in dem i en 

storhetsera får en känga när hon beskrivs i läroböckerna som icke delaktig i denna process. En 

manlig kung hade höjts till skyarna med de framgångar Elizabeth hade med England. 

 

- Kan en ändrad genusmedvetenhet urskiljas hos författarna? 

 

Författarna har utifrån styrdokument skrivit läroböcker i ämnet historia där man kan urskilja 

olika resultat. Jag kan se att författarna från början av 1900 – talet utan sin egen vetskap och 

utan en genusproblematisering i de rådande styrdokumenten skriver mer om drottningarna än 

i de böcker som utkommer efter 1970 – talet, där frågan om genus är väckt. Anledningen till 

att tidigare författare skriver mer om drottningarna kan vara den rådande historiekulturen då 

läroboken skrivs. I de tidiga läroböckerna skrevs historian kronologiskt och man hade stort 

fokus på regenterna. Detta gör att de tidigare böckerna har mer information om drottningarna 

än de senare som snarare följer en period där flera händelser sker. I stort sett kan författarnas 

genusmedvetenhet sägas vara begränsade, hade inte drottningarna varit regenter skulle de inte 

varit med i läroböckerna.  

 

- Vilka skillnader i framställningen av drottningarna som regenter finns det? 

 

Drottningarnas framställning är dualistisk i sin beskrivning, det finns likheter och olikheter. 

Det framgår i läroböckerna under drottningarnas regeringsperioder att man gärna tittar på de 

svårigheter drottningarna hade. Drottningarnas personligheter framställs tydligt på två olika 

sätt, genom manliga och kvinnliga egenskaper. I läroböckerna ges drottningarna egenskaper 

som legitimerar dem som regenter och det är de manliga. Den drottning som inte ges några 

egenskaper är drottning Maria Theresia som endast beskrivs under sin regeringsperiod. De 
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övriga drottningarna får egenskaper efter deras fäder eller familj, till exempel Kristina och 

Elizabeth. Kvinnliga egenskaper beskrivs i negativa former där drottningarna som kvinnor är 

olämpliga regenter eller till sinnet svaga. Jag har tidigare i diskussionen visat på 

drottningarnas framställning med svaga egenskaper och deras duglighet som regenter med 

manliga egenskaper, det är intressant hur detta återkommer i läroböckerna. Varför 

drottningarna ges dessa egenskaper i bok efter bok är svårt att sia om, ett svar kan vara att det 

inte finns någon direkt styrning om vad läroboken skall innehålla.  

 

6.1 Slutdiskussion 
 

Jag anser mig fått tydliga svar utifrån frågeställningarna där jag studerat hur fyra drottningar 

framställts i historiska läroböcker. Efter att ha studerat 12 läroböcker över en period över 110 

år kan slutsatsen dras att det skett förändringar i läroböckerna men även återskapande av den 

kvinnliga underordningen som kan kopplas till Hirdmans teori om genussystemet. Det kan 

konstateras att de fyra undersökta drottningarnas framställning förändras över tid. Jag trodde 

att de skulle få mer plats med tiden och där hade jag fel, det är snarare så att de försvinner 

med tiden när läroböckerna breddar sina perspektiv. De senaste läroböckerna EPOS och 

Historiens ansikte är mer genusmedvetna än vad min undersökning visat, det finns exempel i 

de två böckerna som tar upp andra delar av kvinnors historia, men min undersökning visar att 

de inte skriver eller tar upp just mina valda drottningar. Jag kan tydligt se hur läroböckerna 

återreproducerar kvinnans underordning i hur drottningarna beskrivs och framställs. Genom 

Tegenborgs teori kan drottningarnas framställning tydligt ses i dess perspektiv, drottningarna 

får genomgående manliga och kvinnliga egenskaper som legitimerar dem som regenter. 

 

Styrdokumenten blir med åren mer genusmedvetna, vi kan tydligt se det ökade innehållet av 

jämlikhet från läroplanen 1965 där en tendens börjar för en ökad genusmedvetenhet. I Lgy70 

kan ett fortsatt fokus på jämlikhet ses mellan könen, problemet är att det inte slår ut i 

läroböckerna. Vi kan även se att den senaste läroplanen Lpf94 genomsyras av genus och 

jämställdhetsfrågor. Ett tydligt budskap om skolans grundfrågor skall ligga till grund för 

skolans undervisning, tyvärr så fortsätter läroböckerna i historia ignorera och diskutera ämnet. 

Ett problem med ämnet historia är just innehållsfrågan, vad och hur mycket av historien skall 

undervisningen innehålla och här blir läroböckerna lidande, så mycket fakta som möjligt skall 
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in i böckerna. I frågan om drottningarna och genusmedvetenhet i läroböckerna ser jag att de 

snarare försvinner med tiden än att de lyfts fram.  

 

Vidare forskning inom detta område hade varit intressant då jag anser att de valda 

drottningarna för denna undersökning påverkade Europa väsentligt under sina 

regeringsperioder. Deras betydelse för Europas utveckling är intressant och även hur de 

skapade sig ett liv som regenter. De fyra drottningar jag valt att studera har påverkat sin 

samtid lika mycket som många manliga kungar gjort, om inte mer.  
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